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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
I-

DECRETOS-LEIS

e) dos funcionários transferidos da
União para o Estado do Acre, compensados quaisquer aumentos, rea
j ustamentos ou reclassificação conceReajusta os vencimentos dos servididos pelo Govêrnc estadual a partar
dores civis e
militares do Poder
Executivo e dá
outras providên- --- de 1° de março de 1971;
J) dos funcionários da Rêde Ferrodas.
vtaria Federal Sociedade Anônima.
o Presidente da República, usanParágrafo único. O reajustamento
do das atribuições que lhe confere ()
concedido por êste artigo se aplica à
artigo 55, item lII, in fine, da ConsMagistratura e aos membros do 'I'rttituição, decreta:
bunal de Contas da União, em relação aos vencimentos e vantagens fiArt. l° Ficam majorados em 20%
xados pela Lei n'' 5.660, de 14 de jU
(vinte por cento) os valôres dos vennho de 1971.
cimentos e salários básicos, resultantes da aplicação do Decreto-lei. .....
Art. 2° Aos ocupantes de empregos
n'' 1.150, de 3 de fevereiro de 1071:
e funções integrantes de quadros e
tabelas de órgãos da Administração
a) dos funcionários civis dos órFederal direta, de Autarquias fegãos da Administração Federal direta, das Autarquias e dos Territórios derais e das Secretarias dos órgãos
do Ministério Público Federal, que
Federais;
percebem retribuições diferentes das
z» dos Ministros de Estado c dos fixadas para os cargos de atrfbuícões
membros do Ministério Público Feiguais ou assemelhadas, segundo. o
deral;
sistema de classificação de cargos do
Poder Executivo, é concedido reajusc) do pessoal temporarto uc -jue
tamento em importância igual à partrata o Capftulo VI da Lei ns 3.130
cela resultante do aumento defertdo
de 12 de julho de 1960, dos órgaos da
pelo presente Decreto-lei, ao ocupanAdministração Federal direta, das
te de cargo ou Junção da mesma deAutarquias e dos Territórios Federais
nominação, ou hierarquia quando se
ressalvada, quando fôr
caso, a hitratar de função de confiança, intepótese prevista no artigo 2° dêste Degrante daquele sistema.
ereto-lei;
§ 1'" Nos casos em que não haja
d) dos ocupantes de empregos
e
identidade de denominação far-se-á
funções integrantes de quadros e tareajustamento em montantes propor
belas de órgãos da Administração cionais às importâncias concedidas
Federal direta e das Autarquias feaos demais servidores do quadro ou
derais, regidos pela legislação trabatabela do próprio órgão, observada a
lhista, que co-isignem retribuições
correspondência de classificação, OiJ
idênticas às fixadas para os cargos
se esta não ocorrer, de acõrdo com (J
de atribuições iguais ou assemelhapercentual de aumento concedido ao
das segundo o sistema de classificaemprêgo de maior nével compreendição do Poder Executivo;
do em cace grupamento de empregos
DECRETO-LEI N° 1.202 -

DE

17

DE

JANEIRO DE 1972

4

°

4
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a que sejam inerentes atividades da
mesma natureza.
S 20 Para os efeitos dêste a;rtlgo,
considera-se -ctrtbuíçãc o vencrmento ou salário, bem
como qualquer
vantagem pecuniária percebida pelo

servidor em razão do exercício -:k)
cargo, função ou emprêgo .
§ 3° As propostas de reajustamento
de que trata êste artigo, bem como
a fíxaçâo de valôres de salários ou
quaisquer outras retribuições. nas órgãos da Administração Federal dire-

ta, Autarquias e Territórios Pederats
serão

submetidas à aprovação

I

do

Presidente da República por ínterme .
dia do órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Fe-

deral, ficando revogadas quaisquer
disposições que atribuam àquelas eu·
tidades competência para a prática
dêsses atos.
Art. 3° Os cargos em comissão e.
as runçoes: gratificadas da Admmistração Federal direta, das Autarquias
e dos .Territórios Federais terão ()~
respectivos valôres decorrentes da
aplicação do Decreto-lei n'' 1.150, ue
3 de fevereiro de 1971, majorados em
20% (vinte por cento).
Art. 4° Ficam reajustados em 20%
(vinte por cento) os valôres de soldo
dos militares, decorrentes da aplica
ção do Decreto-lei n" 1.150, de 3 de
fevereiro de 1971, observado o disposto no artigo 161 do Decreto-Ieí , .....
n'' 728, de 4 de agôsto de 1969.
Art. 5° O limite máximo da retrt
buição, decorrente da aplicação do
disposto no § 3° do artigo 7° do Deereto-lei n'' 1.150, de 3 de fevereiro
de 1971, passa a ser de Cr$ 5.211,00
(cinco mil, duzentos e onze cruzeiros).
Art. 6° :E concedido reajustamento
de 20% (vinte por cento), que. independerá de prévia apostila nos titulas dos beneficiários;
a) aos servidores civis aposentadca.
bem como aos em disponibilidades: e:
b) aos pensionistas dos funcionários
civis pagos pelo Tesouro Nacional, aos
pensionistas dos funcionários autár-
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quicas e aos pensionistas pagos pelo
Instituto de Previdência e Assistência
dcs Servidores do Estado.
Art. 79 Os atuais valôres das gratificações pela representação de gat»nete ficam majorados em 20% (vinte
por cento).
Art. 8° As gratíflcações destinacas
a retribuir o exercicio em regime .11";
tempo integral e dedicação eXClU5JV~;
e o serviço extraordinário a êste vinculado passarão a ser calculadas sóbre os valôres dos vencimentos básícos dos .rgos efetivos ou sôbre dS
valôres dos cargos em comissão e
funções gratificadas, decorrentes da
aplicação do Decreto-lei n'' 1.150, .rc
3 de fevereiro de 1971.
Art. 90 O salário-família será pag->
na importância de Cr$ 25,00 (vime e
cinco cruzeíro;i, por dependente.
Art. 10. O reajustamento prevísr I
neste Decreto-lei será concedido sem
redução de diferenças de vencnneo
e de vantagens legalmente asseguradas e sujeitas a absorção progressiva.
Art. 11. Nos cálculos decorreu' i;:;.,
da aplicação do presente Decreto-te:
serão despreza ;:'ts as frações de cruzelro, inclusive em relação às gratificações e vantagens calculadas COHI
base no vencimento,
Art. 12. O órgão Central do BiS,tema· de Pessoal Civil da Admímstração Federal elaborará as taberde valôres dos níveis, símbolos, vencimentos e gratificações. resultantes
da aplicação dêste Decreto-lei, bem
como firmará a orientação normamva que se fizer necessária à sua execução.
Art. 13. O reajustamento concedido por êste Decreto-lei vigorará .,.,
partir de 1° de março de 1972 e ~
despesa decorr ente será a tendida com
recursos orçamentários, inclusive 113
forma. prevista no artigo 6° da Ler
n" 5.754, de 3 de dezembro de 19'11.
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício ;i
nanceiro de 1972.
Art. 14. ltste Decreto-lei entrara
em vigor na data de sua publicação.
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Art. 15. Revogam-se as disposíçóea
em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1972;
1;.1.1"
da Independência e 84
dd.
R.epública.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mano David Andreazza
L. F. címe Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macédo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de
Mames
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Cost:a Caoaicanti
flygino C. Corsetti

DECRETO-LEI

1.203
JANEIRO DE 1972
N9

DE

5

1972, em substituição ao valor das ope-

rações tributáveis previstas no artigo
do Decreto-lei nO? 380, de 23 oe dezembro de 1968, os índices utíhzadoa
no segundo semestre de 1971.
Art. 3Ç). ~te Decreto-lei entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 18 de janeiro Je 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
29

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI

N9

JANE:rno

1.204
DE 1972

DE

18

DF:

Altera, pore o exercício de 1972, a
distribuição do produto da arrecadação dos impostos {micos.

18

DE

Dispõe sôbre a entrega das parcelas
pertencentes aos Municipios 1/0 produto da arrecadação do lmposto sobre circulação de mercadorias

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constdtuiçào, decreta:
Art. 19. O artigo 19 do Decretolei ne 380, de 23 de dezembro de 1968
passa a vigorar acrescido do seguín ~
te parágrafo:
"Art. 19. . . .
Parágrafo único. No levantamento das operações tributáveis,
para os efeitos deste Decreto-Ieí,
as saídas de mercadorias serão
consideradas exclusivamente pelos
valóres acrescidos nos estabelecimentos situados em cada Município, abatidas, portanto, as importâncias correspondentes às entradas de mercadorias recebidas
do mesmo ou de outra Muníoípio. "
Art. 29.
Para a distribuição das
parcelas pertencentes aos Muníctpios
no produto da arrecadação do Impôsto sôbre círculacâc de mercadorias os
Estados poderão adotar ao 3,D( de

o Presidente da República, nu uso
da atribuição que lhe -cntere o artigo 55, item lI, da Constituiçâo. decreta:
Art. 19. No exercício de 1972, a
parcela correspondente a 10 % do
montante destinado à distribuição dos
Impostos únicos sôbre Minerais
do
País, sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e sôbre
Energia Elétrica, constituíra Reserva
Especial.
§ 19.
A disbríbuiçâo alterada por
êste Decreto-lei foi fixada, respectivamente, pelos Decretos-leis ncs ... _
L 038, de 21 de outubro de 1969 e nv
lo091, de 12 de março de ~970. e pelo
Decreto-lei no 644, de 23 doe junho de
1969 e pela Lei nv 4.676, de 16 de
junho de 1965.
§ 29.
Náo se aplica o estabelecído
neste artigo às parcelas atribuídas aos
Estados, Distrito Federal e Munícípios.
Art. 29. Os valores correspondentea
à Reserva Especial de que trata c artigo 19 serão creditados pelo Banco
do Brasil S. A. em conta especial
do Tesouro Nacional, para liberação,
por parte da Comissão de Prcgvamaç â c Financeira. sujeita ao comportamento do fluxo de caixa do Tesouro
Nacional.
§ te
Os créditos nas contas mantidas pelos órgãos beneficiários dêstea
recursos, junto ao Banco do Brasil
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s. A., correspondente às liberações
para atender às respectivas despesas

processar-se-âo proporcionalmeJ:?te _a

distribuição definida
na
.egrsíaçao
própria conforme indicado
§ 19

.nD

do artigo 19 dêste Decreto-Iet
§ 29.
A Comissã-o de Programação
Financeira programará a liberação dos

recursos de que trata êste arrrgo, no
máximo até o dia 31 de marçr de
1973.
Art. 3°
nete Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 • Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de J.972;
1519 da independência
República.
EMÍLIO

G.

e

84Q

da

MÉDICI

Antônio Delfim Netto'
João Paulo dos Reis VelZoso

LEGISLATIVO
§ 30.
Não se aplica o disposto no
parágrafo anterior às transferências
de recursos, autorizadas no Orçamento Geral da União e em créditos adicionais, para crédito das entidades da
Administração Indireta, ressatvado,
apenas, para efeito ?a apuraçao mensal das contas globais do Tesouro Nacional, o que prescreve o artigo 69 ,
item IIl.
Art. 20;>. As cotas creditadas e os
repasses e sub-repasses realizados,
conforme o disposto no § 19 do artigo
anterior serão comunicados à Inspetoria-Geral de Finanças ou órgão
equivalente incumbido de seu controle no âmbito do respectivo Mlmstérto
ou órgão.
Art 3º. E' vedado sacar recursos
de contas originadas de cotas, repasses e sub-repasses, para depósito em
outra conta ou ínstdtuiçâo rinanceíra
diversa da mencionada neste Decretolei ressalvados os casos excepcionais
e expressamente autorizados para fins
específicos pelo Ministro da Fazen-

da.

DECRETO-LEI NQ 1.205

DE

31

DE

JANEIRO DE ~972

Institui normas para utilizaçào
dos
créditos orçamentários e adicionais
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item tt, da Constituição, decreta:
Art. 19. O pagamento da despesa,
decorrente da execução do Orçamento
Geral da União e de créditos adicionais, que deva ser realizada com recursos do Tesouro Nacional, far-se-á
através da utilização de co'cas globais
creditadas periodicamente em contas
específicas mantidas em favor doe
Ministéríos e órgãos, junto ao Banco
do Brasil Sociedade Anônima e mediante ordem expedida pela Comissão
de Programação Financeira.
§ 19. Os Ministérios e Órgãos farão os repasses às respectivas Unidades Orçamentárias, podendo estas,
quando necessário ou conveniente, efetuar sub-repasses a outras Unidades
Orçamentárias ou Administrativas.
§ 29 • As cotas creditadas serão consideradas como incorporadas à conta
do Tesouro Nacional no Banco do Brasil Sociedade Anônima, até que as
Unidades beneficiadas as utilizem em
seus pagamentos.

Art. 49. Nas contas relativas a cotas, repasses e sub-repasses concedidos não poderão ser creditados recursos de outras origens, podendo, todavia, a elas retornarem, no decorrer do
próprio exercício financeiro, saldos 9-8
recursos não utilizados na cxecuçao
orçamentária vigente.
Art. 5º. As cotas, repasses e subrepasses terão validade durante o
exercício financeiro em que tiverem
sido concedidos.
Parágrafo único. Iniciado novo
exercício, os saldos nas contas bancárias relativas aos repasses e sub-repasses creditados em exercício anterior
serâo reabertos automaticamente
e
consideradas antecipação de cota. repasse ou sub-repasse do novo exercício financeiro, cuja utilização obedecerá ao disposto no Decreto-lei nv
836, de 8 de setembro de 1969 e regulamento aplicável.
Art. 6Q. A posição global das contas do Tesouro Nacional será apurada periodicamente pelo Banco do Brasil Sociedade Anônima e com base
em seus registros contábeis, considerando-se:
I - as receitas arrecadadas, inclusive as pendentes de apropriação e as
em trânsito;
II - os saldos das cotas, repasses
e sub-repasses;
III - os valores creditados às entidades da Admínistração
Indireta,
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DECRETO-LEI N.o 1.206 - DE 3 DE
correspondentes a recursos orçamentários transferidos pela União e ainda
FEVEREIRO DE 1972
não utilizados;
IV - o saldo da conta do Tesouro
Autoriza o Ministério dos TransporNacional referente ao registro de dcstes a prestar assistência técnica em
assuntos rodoviários, aquaviários e
pesas da União.
terrooiàríos, a países amigos e a
§ 19.
Caso se verifique posição deconstruir prédios destinados à insficitária, o Banco do Brasil Sociedatalação de serviços públicos de
de Anônima transferirá o respectivo
fronteira, nos terminais respectiooe
saldo para débito em conta corrente
e dà outras providências.
junto ao Banco Central do Brasil.
§ 29. As posições superavltárias seO Presidente da República, usanrão, do mesmo modo, transferidas
do das atribuições que lhe confere o
para crédito em conta correr:-t:-e junartigos 55, item I, in fine, da C0l1Sto ao Banco central do Brasil, ate o
títuição, decreta:
montante dos débitos a que se refere
Art. 1. Fica o Ministério dos
o parágrafo anterior.
Transportes, por intermédio do De§ 39.
Ocorrendo saldo devedor no
partamento Nacional de Estradas de
final do exercício financeiro, seu vaRodagem, Departamento Nacional de
lor será comunicado pelo Banco CenPortos e Vias Navegáveis e Departatral do Brasil ao Ministro da Pazenmento Nacional de Estradas de Ferda com vistas à regularização cabíro, autorizado a prestar asslstêncía
vel que poderá ser feita com o pro-. .- técnica em assuntos rodoviários,
duto da colocação de titulas do Teaquaviários e ferroviários, a parses
souro Nacional junto ao público e,
amigos, quando por solicitação do
também, mediante a .entraga de L~
Ministério das Relações Exteriores,
tras do Tesouro Nacional do Banco
como resultado de compromissos inCentral do Brasil, neste último caso
ternacionais assumidos pelo Governo
até o montante autorizado pelo ConBrasileiro.
selho Monetário Nacional.
§ 1.0 A assistência técnica
a ser
§ 49.
Não haverá contagem d-e juprestada pelos órgãos mencionados
ros, pelo Banco d~ B~'asil ~o~iedade neste artigo consistirá na elaboração
Anônima, em relação as nosicoes dede estudos e projetos de obras em
vedoras ou credoras do Tesouro Narodovias, aquavías, portos e rerrocional, apuradas na forma deste Devias, por técnicos nacionais ou emcreto-lei.
presas brasileiras, assím como no
treinamento de técnicos orfgínàrros
Art. 7°.
Este Decreto-lei entrará,
de país beneficiado, no Brasil ou no
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario próprio país assistido, mediante envio de missões e fornecimento de lae, especificamente, o Decreto-lei nc
boratórios ou mstrumental técnico de
96, de 30 de dezembro de 1.966.
fabricaçã-o nacional.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
§ 2.0 Para atendimento das despe15F' da Independência e 849 da
sas com a assistência técnica prevísRepública.
ta neste artigo, utilizarão os rcrcnEMíLIO G. MÉDICI
dos Departamentos recursos de seus
Raul Armando Mendes
respectivos orçamentos, até ao llmrAdalberto de Barros Nunes
te máximo de 1 % (um por cento) ao
Orlando Geisel
valor total dos mesmos.
Mário Gibson Barboza
§ 3. 0 No caso da assistência técntJosé Flávio Pécora
ca em assuntos rodovtános, a sorna
Mário David Andreazza
das despesas objet-o deste art.lao e
L. F. Cirne Lima
daquelas de que trata o artigo 20 da
Confúcio Pamplona
Lei nv 302, de 13 de julho ue 1948,
Júlio Barata
com a redação dada pelo artigo 27 do
J. Araripe Macêdo
Decreto-lei n.v 512, de 21 de março
F. Rocha Lagôa
de 1969, não poderá, anualmente,
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
ultrapassar o percentual de 1 % (um
Benjamim Mário Baptista
por cento) dos recursos orçamentáHenrique rtaneer
rios do Departamento Nacional ae
José costa cavalcanti
Estradas de Rodagem.
I-lygino C. Corsetti
0
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Art. 2.0 Fica, também, o Ministério
dos Transportes, através dos órgaos
mencionados no artigo anterior, autorizado a construir, por solicitação
do Ministério da Fazenda, prédios,
\destina dos à instalação de serviços
públicos de fronteiras nos t-rnrínaís
abrangidos por aqueles Departamen-

tos que se interliguem com a rede

viária de país vizinho.
Art. 3. 0 Os prédios edificados para

atendimento ao disposto no artigo
2.0 serão cedidos ao Serviço do Pa-

trtmônío da União, ao qual caberá

autorizar a ocupação pelos díversoa
serviços públicos que devam utntealos, ouvida, previamente, a Secretaria do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 4.° Caberão ao Ministério da

Fazenda os encargos e despesas com
a administração e conservação desses próprios nacionais.
Art. 59 O prédio que náo for ou
deixar de ser utilizado para a destanação e finalidades previstas neste
Decreto-lei, reverterá ao patrimônio
do órgão, que procederá à cessão ao
Serviço do Patrimônio da União.
Art. 69 Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1972;
151. 0 da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

DECRETO-LEI NO 1. 207
FEVEREIRO DE 1972

DE 7 DE

Cria Programa Especial para o Vale
do São Francisco (PROVALE) e
dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 f: criado Programa Especíal para o Vale do São Francisco
(PROVALE), complementar aos programas em execução, para ocupar (15
vazios econômicos existentes nessa rc-

LEGISLATIVO

gião e acelerar o seu desenvolvímento econômico e social, integrando-a.
maís rapidamente ao processo de desenvolvimento nacional.
Art. 29 Consideram-se prioritários
ma primeira fase deeX!8cução do
PRPVALE:
a) os serviços de dragagem, balizamento, derrocamento, proteção de
margens e demais obras de melhoramento das condições de navegabilidade do río São Francisco, entre as
cidades de Pirapora e Petrolína-duazetro:
b) o reaparelhamento da frota da
Companhia de
Navegação do São
Francisco;
c) a realização de obras de urbanização, infra-estrutura social, saneamento e irrigação;
d) o apoio aos programas de colonização, irrigação e desenvolvimento agrícola das regiões de Rio COl"
rente, Rio Grande, Irecê, .Iaíba, Paracatu, João Pinheiro, MOntes Claros, Petrolína-duazeiro- Penedo e .Propriá:

e) a proteção das nascentes do rio
São Francisco e de áreas de sua baela hidrográfica, mediante a implantação de projetos de reflorestamento
e criação de parques nacionais;
f) a construção de eclusas para navegação na barragem de Sobradinho
e reurbamzação Ou relocaçào das cidades e vilas inundadas pelo reservetório;
g) as seguintes ligações rodoviárias:
BR-316 - trecho 'I'eresina-PícosSalgueiro;
BR-407 - trecho Picos-Petrolína ;
BR-020-242 - trecho Brasília-Fosse- Barreiras-Ibotirama;
BR-242 - ponte sobre o rio São
Francisco;
BR-030 - trecho Brasíüa-Carmhanha - BR-116-BR-101-Campinho;
BR-365 - trecho Montes Claros
Pírapora Patos - Patrocínio
Uberlândia;
BR-135 - trecho Januáría - Montalvânía.v--, Correntdna.;
BR-349 - trecho Correntma santa Maria - Bom Jesus da Lapa:
BR-251 - trecho Brasília - Unaí
- Montes Claros - Salinas - BR-

116;

BR-496 para.

trecho Corinto -

Píra-
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§ 1(1 A execução dos serviços e
obras de que trata este artigo caberá:
I - Ao Ministério dos 'J'ranspoi-,
tes, quanto às alíneas a, b e g,por
intermédio do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
(DNPVN), Superintendência Nacional de Marinha Mercante
.
(SUNAMAM) e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem """
(DNER), respectdvamente:
II - Ao Ministério do Interior,
quanto à alínea c;
III - Ao Ministério da Agricultura, quanto às alíneas d e e, por inter.
médio do Instituto Nacional de Co.
lonização e Reforma Agrária
(INCRA) e Instituto Brasíleírc de Desenvolvimento Florestal (IBDF);
IV - Ao Ministério das Minas e
Energia e ao Ministério dos Transportes, quanto à alínea I, por ínter-.
médio da Companhia Hídroelétríca do
são Francisco (CHESF) e do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis (DNPVN).
§ 29 As ligações rodoviárias básicas ficarão a cargo do Ministério dos
Transportes - DNER, sob cuja orientação será construído, pelos Estados respectivos, o sistema de estradas
vícínaís.

Art. 3(1 Os trechos Corinto-Pirapera, Capim Grosso-Juazeiro e Fetrolína-Cabrobô são incluídos no Plano Nacional de Viação, sob as referências BR-496, BR-425 e BR-497,
respectivamente.
Art. 49 Os recursos do PROVALE
provirão:
a) de dotações orçamentárias previstas nos orçamentos anuais e plurianuais de investimentos;
b) de transferências do Programa
de Integração Nacional (PIN) , de que
trata o Decreto-lei nv 1.106, de 16
de junho de 1970;
C) de transferências do Programa
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e
do Nordeste (PROTERRA), de que
trata o Decreto-lei nc 1.179, de 6 de
julho de 1971;
d) de outras fontes, internas e externas, inclusive dotações especificamente alocadas no Orçamento Monetário, aprovadas pelo Conselho Mo..
netárto Nacional.
Parágrafo único. Os recursos provenientes do PIN e do PROTERR~';

9

só serão aplicados nas áreas abrangidas por esses programas.
Art. 51? Sem' prejuízo das verbas
orçamentárias devidamente autorizadas, o PROVALE contará com dotação de recursos no valor de
.
Crg 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de cruzeiros) distribuídos pelos exercícios de 1972 a 1974,
como segue:

o-s
-

260.000.000,00 em 1972;

Cr$ 280.000.000,00 em 1973,
Cr$ 300.000.000,00 em 1974.

§ 1',1 As transferências _de recursos
do Programa de Integração Nacional
e do PROTERRA, em cada um dos
exercícios mencionados neste artigo,
serão aprovados pelo Presidente da
República, mediante proposta dos Ministros da Fazenda, do Planejamento
e Coordenação Geral e do In terior,
e não excederão o limite de
.
Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros) para o
PROTERRA e

c-s

400.000.000,00

(quatrocentos milhões de cruzeiros)
para o PIN.
§ 2° Os recursos orçamentários
provenientes do Fundo Especial e de
outras dotações, sem aumento de despesa, correspondem a Crg 80.000.000,00
(oitenta milhões de cruzeiros).
Art. 61? Os recursos previstos no
artigo anterior terão as seguintes aplicações:

o-s
implantação e pavimentação da rede de
rodovias básicas.... .
b) serviços de dragág e m,
balizame nto,
derrocamento, melhoramentos das condições de navegabilidade e
aquisição de
equipamentos, . ....
c) reaparelhamento da
frota fluvial. . ....
d)
construção do sistema de estradas víctnats . . .".........
e) apoio aos programas de colonização e
reflorestamento . ...
1)
financiamento de
projetos de desenvolvimento agrícola e
agro-industrial . . ..

a)

350.000.000,00

20.000.UOO,00
5.000.UOO,00
15.000,000,00
50.000.000,00

200.000.000,00

10
g)
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realização de obras
de
urbanização, infraestrutura
social,
saneamento e irriga-

çao.

~

. . . . . . . . . . .. 100.000.000,00

Construção

de

c-s

eclusas na barragem .
70.000.000,00
H - Reurbanizacâo ou
relocaçâo de cidades e vilas

No"

1.208,

DE

28 na

FEVEREIRO DE 1972

h, reservatório de Sobradinho:

1

LEGISLATIVO

30.000.000,00

§ 1() As importâncias destinadas a
órgãos públicos, liberadas mediante

utihzacâo de fundos provenientes de
transferências do PIN e do
PROTERRA, não terão caráter 1'eembclsável .
§ 29 A importância mencionada na
alínea d deste artigo destinar-se-a a
financiamentos aos órgãos rodoviários
estaduais, por conta do Tesouro Nacional e por intermédio do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, com recursos destacados pelo
Banco Central do Brasil, observadas
as seguintes condições:
Praz-o de resgate: doze anos, com
três de carência;
Jtu'OS: 10% (dez por cento) ao
ano;
Garantia: Obrigações do Tesouro do
Estado cu outras a critério do Conselho Monetàrro Nacional.
Art. 79 Este Decreto-Ieí entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 7 de fevereiro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
Emit.ro G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Aiiaíoertc de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Arulreaeza
L. F. Cirrne Lima
Jarbas G, Passarinho
Júlio Barata
J. /lraripe Macêdo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antonio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
I-Iygino C. Corsetti

Reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares do Distrito
Federal e dá outrae providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lII, in fine, da Constatuiçãc, decreta:
Art. 1.0 Ficam majorados em 20%
(vinte por cento) os vencimentos ao
pessoal civil e militar do Distrito
Federal, inclusive dos ocupantes de
cargos ou funções de confiança, decorrentes da aplicação do Decretolei n.s 1.152, de 24 de fevereiro de
1971.

Parágrafo único. O reajustamento
concedido por este artigo se aplica
aos membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, em relacác aos
vencimentos e vantagens fixados pela Lei n.v 5.663, de 21 de junho de
1971, bem como aos funcionários do
Fisco do Distrrto Federal, em relação aos vencimentos fixados pela. Lei
n.o 5.769, de 20 de dezembro de 1971.
Art. 2.° O vencimento do Governador do Distrito Federal passa a ter
o valor mensal de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e o dos Secretár íos
de Estado e Chefes dos Gabinetes Civil
e Militar o valor mensal de Cr$ ..
4.000,00 (quatro mil cruzeiros).
Art. 3.° É concedido reajustamento de 20% (vinte por cento), que independera de prévia apostila dos titulos dos beneficiários, ao pessoal matívo, civil e militar, pago pelo Governo do Distrito Federal.
Art. 4.° As gratificações concedidas
aos funcionários do Distrito Federal
com a finalidade de retribuir o
exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serVIço extraordinário a este vinculado
passarão a ser calculadas sobre os
vencimentos básicos decorrentes da
aplicação do Decreto-lei n.v 1.1fi2, de
24 de fevereiro de 1971.
Art. 5.° O limite máximo de retribuição, decorrente da aplicação do
disposto no artigo 6.° do Decreto-lei
n.« 1.152, de 24 de fevereiro de 1971,
passa a ser de Cr$ 5.211,00 (cinco
mil, duzentos e onze cruzeiros),
Art. 6.° O salário-família será pago na importância de Cr$ 25,00 (vín-

ATOS DO PODER LEGISI..ATI'lO

te e cinco cruzeiros)

mensais, por
dependente.
Art. 7.° O reajustamento previsto
neste Decreto-lei será concedido sem
redução de diferenças de vencímentc
e de vantagens legalmente assegura-das e sujeitas a absorção progressi-

va.
Art. 8.° Nos cálculos decorrentes
da aplicação do presente Decreto-lei
serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação as grattficações e vantagens calculadas com
base no vencimento.
Art. 9.° O reajustamento concedido por este Decreto-lei vigorará a
partir de 1.° de março de 1972 e as
despesas decorrentes serão atendidas
com recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no artigo 5.° da
Lei n." 5.775, de 27 de dezembro de
1971, que estima a Receita e fixa a'
Despesa do Distrito Federal, para o
exercício financeiro de 1972.
Art. 10. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1972;
151.9 da Independência e 8<!.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI

N9
FEVEREIRO

1.209

0 9 1.202, de 17 de janeiro de 1972,
de acordo com os critérios c correspondências estabelecidos nos artigos
10, 2'?, 39 e 69 da Lei nc 5.685, de 28
de julho de 1971.
Art. 2°. Nos resultados rtccorrentcs da aplicação deste Decreto-ler, Inclusive com relação a vantagens, se~
rão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 3° A despesa decorrente da
aplicação deste Decreto-lei correrá à
conta dos recursos orçamentários, tnclusive na forma prevista no artigo
69 da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro
de 1971, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercicio financeiro de 1972.
Art. 4°. Este Decreto-lei entrara
em vigor na 'data de sua publica"
çao.
Art. 59. Revogam-se as uisposições
em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1972;
e 8.1:0 da

1529 da Indepen-jôncia
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO":LEI N° 1.210
MAHÇO DE Ul72

Alfredo Buzaid

DE

28

DE

DE 1972

Concede aumento de vencimen;;os aos
funcionários das Secretarias e Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal
e dá ou trae providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item III, in fine, da Constituição,
decreta:
Art. 10. E' concedido aos tuncíonàrtos das Secretarias e dos Serviços
Auxiliares dos órgãos do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal, a partir de ] 9 de março de
1972, aumento de vencimentos
em
montante idêntico aos valores absolutos concedidos aos funcionários cívts
do Poder Executivo, pelo Decreto-lei

11

DE ..

DE

Concede aumento de oencimenioe aos
funcionários dos Se~'Vi<,?.ls Auxíuaree
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras prov'idências.

o

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 55 item IH, in fine, da Constituição, decreta:
Art. 1°. E' concedido aos funcionários dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal
aumento doe vencimentos em montante idêntico aos Vaiare," absolutos cios
aumentos concedidos a-as Iuncionártos
civis do Poder Executivo da União
pelo Decreto-lei n- 1.202, de 17 de janeiro de 1972, de acordo com os critértos e correspondências estabelecidos nos artigos 1°, 2°, 3°, 4", 5° e 6°,
da Lei n." 5.688, de :3 de agosto de
1971.

Art. 2°.
Aos servidores aposentados no, extinto Quadro Provisório, é
concedido aumento de 20 %
(vinte

12
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por cento). que independerá de préVIa apostila nos títulos (IL'S beneficiários, calculado sobre os valores
atribuídos aos respectivos níveis, resultantes da aplicação do Decreto-lei
D.O 1.152, de 24 de feveretcc de 1971.

Art. 3°.

Nos cálculos decorrentes

da aplicação do presente Decreto-lei

serão desprezadas :'1.8 frações de cru-

zeiro, inclusive em relação às gratificações e vantagens calculadas com

base no vencimento.

Art. 4°. O aumento concedido por
este Decreto-lei vigorará ~"L partir de
Iv de março de 1913 e a despesa de-

corrente será atendida com recursos
orçamentários previstos na Lei D" ••
5.775, de 27 de dezembro de 137l.

Art. 5°.

Este Decreto-lei entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlspostçôes em contrário.
Brasília,
152 0

da

1° de março de 1972;
Independência
E·1"
na

agosto de 1968, que tenham sido desembaraçados mediante termo de rf"Sponsabilídade, a pai ".í.l' do término da.
vigência da mencionada Leí n'' fJ.489,
de 1968, até a data ds publicação deste Decreto-lei.
Parágrafo único.
Em ntpótese alguma o disposto neste artigo ensejará
restituição de tributos pagos.
Art. 30 •
Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1
de
março de 1972:1519 da Independênota e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N5' 1.212
MARÇO DE 1972

DE 8

DE"

República.
EMÍLIO

G.

Rl:3aiusta os vencimentos dos servido-

MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis VeUos·:;

DECRETO"'"LEI

N." 1.21.1
MARÇO DE: 19'12

-

DE 1 DE

Concede isenção dos impos tos de enportação e sobre produtos industrializados para equipamentos
de
produção cinematoorática,
o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II da Constituição, decreta:

Art. Iv.
E' concedida, ate 31 de
dezembro de 1974, isenção dos ímj-ostos de importação e scbre produtos
industrializados tnci-íentes na Importação de equipamentos e materiais
destinados à instalação. ampüacâo e
renovação de estúdios e laboratórios
cinematográficos.
Parágrafo único.
A isenção referida neste artigo semente será aplicada aos bens sem similar nacional
e desde que constem ue projeto aprovado pelo Instituto Nac-onal do Cinema - INC.
Art. 2°. A ísençào de que trata o
artigo anterior beneftcta .nclusíve os
bens constantes de pr·. jatos aprovados
na forma da Lei n- 5.489, de 30 de

res da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tígo 55, item lU, in fine, da Constituição, decreta:
Art. 19 É concedido aos funcíonàrios da Secreata-ía Geral do Tribunal
de Contas da União, a partir de 19 de
marco de 1972, aumento de vencimentos em montante idêntico aos ,
valores absolutos concedidos aos servidores civis do Poder Executivo, pelo
Decreto-lei nv 1.202, d-e 17 de janeiro
de 1972, de acordo com os critérios e
correspondências estabelecidos nos
artigos 1 9, 29. 39 e 6 9 da Lei nv 5.687,
de 3 de agosto de 1971.
Art. 29 Aos ocupantes dos cargos
das séries de classes de Técnico de
Controle Externa e Auxiliar de Controte Externo estende-se a majoração
de 20% (vinte por cento) concedida
pelo Decreto-lei nc 1.202, de 17 de
janeiro de 1972, a partir de 1Q de
março de 1972, sobre os 1a101'es dos
vencimentos constantes da T..eí mimero 5.713, de 11 de outubro de 197t.
Parágrafo único. As gratificações
destinadas a retribuir o exerctcío em
regime de tempo integral e dedicação
exclusiva e o serviço extraordinário
a este vinculado, a que se submete-
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rem os ocupantes dos cargos de que
trata este artigo, serão calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo Decreto-lei nv 1.150,
de 3 de fevereiro de 1971, onservada
ao correspondência estabelecida no artigo 5°, in fine, da Lei nv 5.713, de
11 de outubro de 1971.
Art. 39 Nos cálculos decorrentes da
aplicação do presente Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeíro, inclusive em relação às gratdrtcacõee e vantagens calculadas com
base no vencimento.
Art. 49 A despesa decorrente ca
aplicação deste Decreto-lei correrá à

conta dos recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no artigo
69 da Lei nv 5.754, de 3 de dezembro
de 1971, que estima a Receita e fixa
a Despesa da união para o exercício
financeiro de 1972.
Art. 59 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
Brasília, 8 de março de 1972:
1519 da Independência e 849 oa
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João paulo dos Reis Velloso

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 publicadas durante o

trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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I :DECRETO-LEI N° 1.201 DEZEMBRO

DE

DECRETO-LEI
29

DE

DE 1971

isento do Impôsto (mico Minerais as
saídas de Sal Mart<nho âestinaâas-

ao exterior.
Retificação

.Na publicação feita no Diário Oji-

cuü de 30 de dezembro de 1971, na.
primeira página, P coluna, onde se
lê:

... 15 da Independência ...

Leia-se;
... I50'} da Independência ...
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I -

EMENDAS CONSTITUCIONAIS
EMEND'A CONSTITUCIONAL N.o 2

Beguta a eleição de Goncrraulores e Vice-Governadores dos Estados
em --1974

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
cto artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional'
Artig') uníco. A eleição para Governadores e Vice-Governadores doa
Estados, em 1974, realizar-se-á em sessão pública e mediante votação
nounnat, pelo sufrágio da um cotegfc eleitoral constituído pelas respectivas
Assemuleías Legtslatrvas,
§ P O COlégio eleitoral reunir-se-á na sede da Assembléia Legtslatíva
no dia 3 de outubro de 1974, e a eleição deverá processar-se nos terrnva
dos §.~ 1o ~ :~" do artigo 75 da Constituição.
§ 2° vagand- 05 cargos de Governador e více-oovemaeor, rar-se-a
eleição, pelo processo estabelecido neste artigo, trinta dias depois de
aberta a úítín-a vaga, e os eleitos completarão os periodos de seus antecessores ,
§ 3" A regra ci) parágrafo anterior aplica-se aos casos de vacância
elos cargos de Governador e Vice-Governador eleitos a 3 de outubro de
1!:J70.

Brasilta, em 9 de maio de 1972.

A Mesa da Câmara dos Deputados

A Mesa do Senado Federal

PEREillA LoPES

PETRONIO PORTET.LA

Presidente

Presidente

Luiz Braga

Elias Carmo

Carlos Liruienberç
1" Vice-Presidente
Ruy Carneiro
2 0 Vice-Presidente
Ney Braga

10 Secretário

10 Secretário

Amaral de S07Lza

Clodomir Milet

1" Vice-Presidente
Reynaldo Santana

2" více-prestdente

2" Secretário

2° Secretário
Guido Mondin

AUpio Carvalho

3" Secretário
Heitor Cavalcantt
4" Secretário

3° Secretário
Duarte Filho

4" Secretário

Aros

4

DO

PODER

LEGISLATIVO

EMENDA CONSTITUCIONAL N? 3
Altera a redaçao do artuio 29

~caput)

e a do artigo 26, e seu

§

1°, tia

C07lStttuzçâO.

Artigo único.

O artigo .29 (caput) e o artigo 36, e seu § P, da Cor;o

tuíçao passam a ter a redação seguinte:
'
"Art. 29. O oongresso Nacional reunir-se-a, anualmente, na
Capital da União, de l° de março a 30 de junho e de 1° de agosto a

5 de dezem tiro.
Art. 36. Não perde o mandato o Deputado ou Senador ínvestido na função de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou
Prefeito de Capital.
§ 10 somente se convocará suplente no caso de vaga ou nos
de rnvestníura em função prevista neste artigo. Não havendo supíente. e tratando-se de vega, rar-se-a eleição para preenche-la S~
rarearem mais de quinze meses para o término do mandato."

Brasiüa. em 15 ele junho de 1972.

A Mesa da Câmara dos Deputados

A Mesa do Senado Federal

PEREIRA LOPES

PETRÔNIO PORTEI,LA

Presidente

presidente

Luiz Braga

Carlos Lindenberg

1° Vlce-Presidente

1° Více-Prestdente

Reynaldo Sardama

Ney Braga

2° Vice-Presidente

2° Vice-Presidente

Elias Carmo

ctoaomsr Milet

1° Becretartc

1" Secretario

Paes de Andrade
2" Secretário

Guido Mondin
2" Secretario

Amaral de Souza

Duarte Filho

3° Secretário

3" Secretario

Al1pio Carvalho
4° Secretário

Renato Franco

4° Secretário

II -

ATO COMPLEMENTAR

ATO COMPLEMENTAR N9 95, DE 8 DE JUNHO DE 1972
:J Prestdente da Repubítca, no uso da atribuição que lhe confere o

Art . yo do Ato Institucional n" E. de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar

o seguinte
ATO COMPLEMENTAR

Art. l° Fica decretado o reCESSO da Câmara de Vereadores do Município de Rio Grande, Estado do Riu Grande do Sul, nos termos do Artigo
2° do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968.

Art. 2" O presente Ate Complementar entrará em vigor na 'data de
sua pubncação, revogadas as dísposrções em contrário.
Brastlta,

8

de

junho

de

1972; 1510

eeououca .
EM!LIO G. MErrCI

Alfredo Buzaid.
Adalberto de Barros ;:ZtnCS
Oríaruio Geisel

Mano Gibso71, Bar hnza
Antônio Delfim Netto
Mátio David Anclreazza
L. F. C1T?le Lama
Jarbas G. Paesarinno

.niuo Barata
J. A rarrpe M acêdo

r. icocna Lagéia
Marcos Vinicius Pratins de Moraes
Antônio Dias Leite ·!únior

Henrique rumeer
Evandro Moreira de Souza Lima

llugmo (.'. çorscttt

da

Independência

e 84° da

lU - DECRETOS-LEIS
DECRETO-LEI N° 1.213 -

DE

6

DE

ABRIL DE 1972

Aplica
ao pessoal civil docente
e
coadjuvante do Magistério do Bxército o disposto no artigo lodo Decreto-lei n° 1.202, de 17 de janeiro de 1972, que reajusta os venci-

mentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lII, "in fine". da Constituição decreta:
Art. 1° Aplica-se o disposto no ar-

do Exército, que percebe vencimentos
fixados na forma dos artigos lo e ':1:0
do Decreto-lei n" 1.187, de 10 de setembro de 1971.

Art. 2° As despesas decorrentes do
disposto no artigo anterior serão atendidas pelas dotações .... orçamentárias próprias.
Art. 30 Este Decreto-lei produzirá
efeitos a contar de 10 de março de
1972, revogadas as disposições
em
contrário.
Brasília,
6 de
abril de 1972;
1510
da Independência e 84 0 da
República.

tigo l° do Decreto-lei ns 1.202, Je 17
de janeiro de 1972, ao pessoal civil

EMÍLIO G.

docente e coadjuvante do Magistério

Orlando Geisel

DECRETO-LEI

N° 1.214 -

MÉDICI

DE 26 DE ABRIL DE 1972

Altera os Decretos-leis n"s 157, ce 10 de fevereiro de 1967, e 1.161, de 19
de março de 197L e dd outras providências

O Presidente da. Itepúnbca. nu uso da atribuição que lhe confere c
artiao 5il, item 11, da Oonstitureàc, decreta:
At't. 1" O artigo 3<) do Decreto-lei ne 157, de 10 de rever..u...n de i!;-67,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° Sera assegurado à pessoa física, para fins de efetd,-a.,;aJ dos depósitos ('u aquísiçâc dos certificados .nenctonados nc
artigo anterior. pagar C imposto de renda devido em raau exerCiClO. mediante reuuçãc de acordo com os percentuais da tabela
abaixo, em função dos rendimentos brutos auferidos:

Rendimentos

Percentual sobre o imposto

Brutos

devido

0--20.000
20.001 -- 30.000
30.001 -- 40.000

24
22
20

40.091 -- 50.000

50.001 -- 00.000
00.001 -- 70.000
acima de 70.000

18

16
14
12
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§ 1° Para os efeitos ceste artigo, O contribuinte recolherá a
total-dado do imposto de renda devido na declaração, sendo a parcela correspondente ao incentivo depositada .ec atticia em conta
espectal do Tesouro Nacional, junto ao Banco do Brasil S. A.
li 2" O contrfbuint ~ receberá, juntamente com a notificação de
cobrança do imposto, uma cautela representativa do incentivo a
ser aplicado.
§ '3° A cautela a que se refere o parágrafo anterior será apresentada J1. urna das instituições financeiras de que trata o artigo 2°
e estas sacarão os recursos depositados em conta especial do Tesourc Nacional, junto ao Banco do Brasil S. A., nos vencimentos
das cotas constantes da referida cautela".
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se a partir do exercício
financeiro de 1972, inclusive.
Art. 3° Os recursos recebidos pelas Instituições Financeiras, nos termos do Decreto-lei n- 157, de 10 de fevereiro de 1967, serão investidos,
de acordo com a diversificação a que estão sujeitos os FUndos de Investimentos, devendo ser aplicados exclusivamente na compra de debêntures conversíveis em ações ou em ações de sociedade anônima de camtal
aberto.
§ l° Dos 'recursos captados, 25 <vinte e cinco por cento) serão destanados a aplicação em debêntures 'conversíveis em ações ou ações novas
de empresas de pequeno a médio porte, nos termos conceituados pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 20 Compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer critérios
e limites para aplícaçâc dos recursos remanescentes de que trata este
artigo.
Aru. 40 Os artigos 20 a 5°, do Decreto-lei n" 1.161, de 19 de março
de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° Os subscritores 'ou adquirentes que desejarem utilizar as aplicações financeiras para os fins do artigo anterior,
no ato da subscrição ou aquisição, deverão:
I - no caso de ações comunicar expressamente o fato à sociedade emitente,' diretamente ou por intermédio de Institulção financeira, a Hm de que seja anotada a indisponibilidade do título, pelo prazo de doi~ anos, contado
da data de aquisição ou subscrição; na hipótese de cautela já anteriormente entregue, a anotação dependerá de
restttuíção {lo documento à sociedade emitente: ;
II - no caso de cotas de participação em fundos de investimento, comunicar expressamente o fato à instituição admtníatradora do fundo ou à instituiçâo interveniente, a
fim de que seja anotada a indisponibilidade da cota pelo
prazo de dois anos, contado da data da aquisição;
III - promover na hipótese dos demais titulas referidos no artigo
19 SUa custodia em instituição financeira de sua escolha,
em conta especial, indisponível pelo prazo de dois anos,
contado da data da efetivação da custódia."
"Art. 3° Os valores de que trata o artigo anterior serão relacionados, com destaque nas declarações de bens do contribuinte,
com indicação expressa da data e forma da subscrição ou aquisição, da data e forma da solicitação de anotação de indisponibilidade ou da data de efetivação da custódia e nome da instituição
depositária. "
"Art. 40 O levantamento da indisponibilidade ou da custódia,
antes de expirado o prazo de dois anos, poderá ser efetivado, total ou parcialmente, desde que o beneficiário solicite a providência à repartição de seu domicilio fiscal e seja por esta autorizado,
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após satisfeitas as exigências de pagamento do imposto reduzido
na declaração, de reinclusão de parcela correspondente ao abatimento da renda bruta, ou após constatada a não utilização do
benefício.
§ 1" Quando a uttlizaçâo do incentivo tenha importado em
redução direta do imposto devido, o contribuinte obterá a liberação da indisponibilidade ou da custódia mediante apresentação.
ao órgão fiscal, do comprovante do pagamento do imposto de renda
correspondente.
§ 2" Nas casos de abattmento da renda bruta o contribumte
manfestara expressamente que incluirá na declaração do exercício
tmedíato, como rendimento da cédula "H" a importância que haja
abatido.
~ ~o Nos casos de não utilização do benefício, a liberação será
autor-aada sem qualquer ônus para as partes."
"Art. 5° A sociedade emitente de ações, a instituição administradora de fundo de investimento, ou a instituição financeira
depositária que permitir a movimentação dos valores mobiliários
err. ('8US" sem a autorts.acão de que trata o artigo anterior. ficará
sujeita a multa de valor equivalente aos dos valores, índevídamente movimentados."
Art. 5" Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
reVOI!:'l.J8~ as dtspostcêes em contra-to e. em especial, os artigos 7° e 9"
do Decreto-lel m'' 157, de 10 de fevereiro de 1967, artigo 8° do Decretolei ns 403, de 30 de dezembro de 1968 e o artigo 6° do Decreto-lei número 1.161, de 19 de março de 1971.
Brasília, 26 de abril de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N" 1.215 MAIO DE 1972

DE

4

DE

Dispõe sobre o imposto de renda nas
remessas de juros decorrentes de
empréstimos contraídos no exterior.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1° O Ministro da Fazenda poderá conceder restituição, redução ou
Isenção do imposto de renda na fonte, que incida sobre os juros, comissões, despesas e descontos relacionados com empréstimos vinculados ou
não à aquisição de bens, que venham
a ser contraídos no exterior, observado o prazo mínimo de amortização fixado pelo Conselho Monetário Nacional, tendo em vista o equilíbrio do
balanço de pagamentos do País.
Art. 2° A concessão de que trata o
artigo anterior ficará condicionada à
verificação de que resultará na efeti-

va redução do custo da operação financeira para empresa ou entidade
nacional e que o empréstimo, por
suas características e finalidades, seja
considerado de interesse nacional e
atenda às condições que forem fixadas pelo Ministro da Fazenda.
Art. 3° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
DECRETO~LEI

N° 1.216 -

DE

9

DE

MAIO DE 1972

Dispõe sobre a entrega das oarcelas
pertencentes
aos Municípios. do
produto da arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 55, item lI, da Constituição decreta:
Art. 1° Do produto da arrecadação
do imposto sobre a circulação de mercadorias, oitenta
por cento (80%)
constituem receita dos Estados e vinte por cento (20%), dos Municípios.
As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais, abertas em estabelecimentos
oficiais de crédito e entregues, segundo o disposto neste Decreto-lei,
na proporção do valor adicionado nas
operações de circulação de mercadorias, realizadas no território de cada
Município.
l° Na apuração do valor adicionado, o Estado poderá adotar a dfferença entre o valor das mercadorias
saídas e das mercadorias entradas no
período fixado no presente Decretolei.
§ 2° Para efeito de cálculo do valor
adicionado serão computadas:
a) as operações que constituem fato gerador cto' imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou
diferido ou quando o crédito tributália for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção;
b) as operações não sujeitas
ao
Imposto. pelo artigo 19, item UI, letra "d" e artigo 23, § 7° da Constituição.
§ 3° O Estado
apurará a relação
percentual entre o valor adicionado
ocorrido em cada Município e o valor total do Estado, devendo este indíce ser aplicado
para entrega da
parcela municipal do imposto sobre
circulação de mercadorias.
Art. 2° Para efeito da entrega das
parcelas de um determinado ano, o
Estado fará publicar, no seu órgão
oficial, até o dia 30 de junho do ano
anterior o valor adicionado ocorrido
em cada município e os índices percentuais a que alude o artigo 1", baseado no valor adicionado nos dois
anos civis imediatamente anteriores.
§ 1° Os Municípios terão o prazo de
30 (trinta) dias a contar da publicação dos índices, para efetuar reclamações devidamente
comprovadas,
devendo o Estado publicar os índices
definitivos 60 (sessenta) dias após a
primeira publicação.
§ 2° O valor adicionado será apurado exclusivamente com base em
documentos e livros fiscais obrfgatóê
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rios, nos termos da legislação estadual,
§ 3° Para determinação da relação
percentual referida neste Decreto-Ieí,
observar-se-á:
a) o valor adicionado relativo
a
operações apuradas
mediante ação
fiscal será considerado no período em
que se tornar definitivo em virtude
de decisão Irrecorrlver;
b) o valor adicionado relativo
a
operações denunciadas pelo contribuinte será considerado no periodo em
que ocorrer a denúncia.
§ 4" A lei estadual que criar Município novo determinará em que proporção, o índice percentual do Municíplo ou munícípíos que sofreram desmembramento, será atribuído ao murncípío que for criado; a proporção
será mantida até que o Estado possa
determinar o índice percentual do
município novo, na forma deste Decreto-lei.
Art. 3° Até O terceiro dia útil seguinte ao do recebimento do imposto
de circulação de mercadorias, as repartições estaduais deverão depositar
20% (vinte por cento) do produto ela
arrecadação, em conta especial de que
sejam titulares conjuntos todos os
Municípios do Estado, aberta em estabelecimento oficial de crédito sob
o título de "Conta de Participação dos
Municípios no Imposto de Circulação
de Mercadorias."
1" A legislação estadual regulará
a forma e prazo do depósito a que
alude este artigo, para os Municipios
onde existir agência do estabelecimento oficial de crédtio ou de respectivo correspondente, podendo levar em con ta as peculiaridades locais
e estabelecer normas de aplicaçãoregionais. para atender a diversidade de
condições.
§ 2" O prazo do depósito referido
no parágrafo anterior não poderá ser
superior a três dias contados do encerramento do mês em que a arrecadação tiver sido escriturada pela repartição que centralizar a contabílídade regional ou, na falta desta, a
que centralizar a
contabilidade do
Estado.
§ 3.9 Na hipótese de ser o crédito
relativo ao Imposto de Círculaçâo .9-e
Mercadorias extinto por compensaçac
ou transação, a repartição estadual
deverá efetuar, em dinheiro, o depôê
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sito dos 20% (vinte por cento) per-

tencentes aos Municípios.
§ 4" Os agentes arrecadadores farão o depósito a que alude este artigo independentemente de ordem daa
autoridades superiores, sob pena de
responsabilidade pessoal.
Art. 4° Até os dias dez e vinte 6
cinco de cada mês o estabelecímento oficial de crédito entregará a cada Município, mediante credito

em

conta individual ou pagamento em
dinheiro, à conveniência r:ÜJ benenctãrío, a parcela que a este pertencer
no valor total dos depósitos feitos pelo Estado, na conta a que alude o
artigo 3",
respectivamente, entre o
16.Q e o último dia do mês anterior
e entre o 1" e o 15" dia do mês em

curso.
§

1" A parcela de cada mumcipiu

será calculada mediante a i. plícaçac
do índice percentual a que se .ererem os artigos lo e 20 •
§ 2° O estabelecimento oficial
de
crédito poderá utilizar-se das repartições arrecadadoras do Estado para
entregar
a parcela pertencente fi,
qualquer Município, mediante ar uêncía deste e desde que nele não
exista agência bancária.
Art. 5° Mensalmente o Estado deverá publicar no seu órgão oficial a
arrecadação total do Imposto de Circulação de Mercadorias no mês ano
terror,
Parágrafo único. Quinzenalmente o
estabelecimento oficial de crédtio deverá publicar no órgão oficial do E::;·
tado o total do saldo existente na
"Conta de Participação dos Munícípios no Imposto de
Circulação de
Mercadorias" nos dias em que preceder a entrega a que se refere o artigo 4°.
Art. 6° O Poder Executivo de ceda Estado escolherá o estabelecimento oficial de crédito em que devem
ser feitos os depósitos a que se refere o artigo 3°.
Art. 7° O estabelecimento onerai dtl
crédito que não entregar, no prazo,
a qualquer Município, a parcela que
a este pertencer das quantias uepositadas na quinzena anterior, ficara sujeito às sanções aplicáveis aos catabelecimentos bancários que deixam de
cumprir saques de depositantes.
§ 1° Sem prejuízo do disposto
no
"caput" deste artigo, o estabelecímen-

to oficial de crédito será, em qualquer hipótese, proibido de receber O~
depósitos mencionados no artigo 3°.
por determinação do Banco Central
do Brasil, a requerimento do Município e mediante prova do fato.
§ 2° A proibição vigorará por prazo não inferior a dois nem superior
a quatro anos, a critério do Banco
Central do Brasil.
§ 3.9 Enquanto durar a proibição, os
depósitos serão obrigatoriamente t€.itos no Banco do Brasil S. A., para o
qual deve ser imediatamente t.ransferido o saldo em poder do esta belacimento infrator.
~ 4.9 Findo o prazo da proíbíçác, o
estabelecimento infrator poderá tornar a receber os depósitos, se escolhido pelo Poder Executivo Estadual,
ao qual será facultado eleger qualquer outro estabelecimento oficial ele
crédito.
Art. 8° Os Municípios terão acesso
aos documentos fiscais que tiverem
servido de base à fixação do valor
adicionado ocorrido em seu ter-ritorio.
§ lC· Sem prejuízo do cumprimento
de outras obrigações a que estiverem
sujeitos por lei federal ou estadual,
os produtores serão obrigados, quando solicitados, a informar as autoridades municipais o valor e o destino
das mercadorias que tiverem produzido.
~ 2.° Os Municípios poderão V8rÜJcar os documentos fiscaIs que, nos
termos da lei federal ou estadual, devam acompanhar as mercadorias em
operações de que participem produtores, industriais e comerciantes estabelecidos em seu território; apurada
qualquer irregularidade, os agentes
municipais deverão
comunicá-la a
repartição estadual competente.
§
3° Aos Munícípíos é
vedado
apreender mercadorias ou documentos, impor penalidades ou cobrar quaisquer taxas ou emolumentos em razão da verificação mencionada no parágrafo anterior.
§ 4° O disposto no parágrafo 2° não
prejudicará a
celebração, entre os
Estados e seus Municípios, de convênios para assistência mútua na n-caIízaçâo dos tributos e permuta de tnformações.
Art. 9° Para efeito de aplicação do
artigo 10, item V, letra "b" da cor,s,

ATOS

tãtutçâo, considera-se madímplemente
o Estado que deixar de depositar, no
todo ou em parte e nos prazos a que
se refere o artigo 30 e seu parágrafo
10, as parcelas da arrecadação,
do
Imposto de Círculaçâo de ~V1erc:o.,do
rias pertencentes aos Municípios.
Art. 10. A legislação estadual poderá dispor que importância não superior a 1 % (um por cento) da parcela municipal do imposto sobre circulação de mercadorias seja destinada ao custeio de despesas adminístrativas com
aplicação do
presente
Decreto-lei.
Art. 11. Mediante convênio celebrado com a concorrência de todos os
Municípios, os Estados poderão estabelecer outros critérios de distribuição das parcelas pertencentes aos
Municípios bem como alterar os prazos previstos neste Decreto-lei.
05
convernos terão sempre prazo determinado.
Art. 12. Sem prejuízo do disposto
no artago segundo do Decreto-Lei. ...
n'' 1.203. de 13 de janeiro de 1972, os
Estados poderão adotar, no corrente
exercício, índíces calculados com base
no valor adicionado verificado nas
operações realizadas em 1970, observado o disposto no parágrafo segundo do artigo primeiro deste Decreto-

ret.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o índice provisório deverá
ser publicado até 15 dias da publicação deste Decreto-lei e o definitivo,
30 dias depois, sendo de 10 dias
o
prazo de reclamação a que se refere
o parágrafo primeiro do artigo segundo.
Art. 13. Na primeira aplícaçáo ao
critério previsto nos artigos 10 e 2 0. o
Estado poderá apurar os índices cem
base no valor adicionado ocorrido no
ano civil imediatamente anterior
Art. 14. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publícaçào ,
Art. 15. Revogam-se as disposições
legais em contrário, especlalmenre o
Decreto-lei n" 380, de 23 de dezembro de 1968.
Brasília, 9 de maio de
1972;
da
Independência e 340
da
República.
151 0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETO-LEI N° 1.217 MAIO DE

DE

9 DE

1972

Dispõe sobre incentivos à pesca e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II da Constituiçâo, decreta:
Art. 10 Ficam prorrogados, até o
exercicio de 1977, inclusive, os mcentivos fiscais previstos nos artigos 73,
78, 3D e 31 de Decreto-Lei n'' 2n, de
23 de fevereiro de 1967.
Art. 2" O Ministro da Agrtcultura
fixará critérios de prioridade em função da região geográfica, do setor de
produção e da espécie Ictdológíca, para a aprovação pela Supertntenuénela do Desenvolvimento da Pesca ....
(SUDEPE), dos projetos com vistas
ao gozo dos incentivos fiscais a pes-

ca.
Art. 3.9 Os artigos 74 e 77 ·10 Decreto-Lei n'' 221, de 23 de fevereiro
de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. As importações beneficiadas com isenção dos impostos sobre a importação e sobre produtos
industrializados, nos termos do Decreto-Lei n'' 1.137, de 7 de dezembro
de 1970, realizadas por pessoas jurídicas que fabriquem bens de produção e petrechos de pesca destinados
à captura, industrialização, transporte e comercialização do pescado. gozarão até o exercício de 1977, inclusive, da isenção das taxas aduaneiras
e quaisquer outras taxas federais.
Art. 77. Ficam isentas do imposto
sobre produtos industrializados, até
o exercício de 1977, inclusive, as redes e partes de redes destinadas exclusivamente à pesca comercial ou à
científica. "
Art. 4 c O Ministro da Fazenda, com
base em parecer da SUDEPE, fica
autorizado a conceder:
I - Isenção. até o exerci cio
de
1977, inclusive, do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre as embarcações destinadas exclusivamente à pesca comercial ou à científica;

TI - As isenções previstas nos artigos 73 e 3D do Decreto-Lei ns 221,
de 23 de fevereiro de 1967.
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Art. 5° Este Decreto-Lei entrará
em vigor na data de 10 de janeiro de
1973, revogadas as disposições

em

contrário.
Brasília,

9
de maio de
1972;
Independência e 84° da
151'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

DECRETO-LEI N.9 1.218 -

DE

:5

DE

MAIO DE 1972

Acre-scenta parágrafo único ao artigo
10 do Decreto-lei n° 415, de 10 de
janeiro de 1969.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, de-

creta:
Art. 1" E' acrescentado parágrafo

único ao artigo lodo Decreto-lei ....

n'' 415; de 10 de janeiro de 1969, com

a seguinte redação:
"Art. 15'

" .'

a)

•.••.•.••............•••..••

bJ

•••••........••..........•..

Parágrafo único. O produto da

arrecadação de que trata a letra

"b" deste artigo poderá, mediante autorização do Ministro dos

Transportes, constituir, no todo
ou em parte, receita do J'undo
Portuário
Nacional, ressalvados
os recursos
comprometidos nos
termos dos artigos 15 e '24 da Lei
n" 3.421, de 10 de julho ,;e H}G8".
Art. 2" Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua punacacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
José Flávio Pécora
.David A ndreazza

~i1ária

DECRETO-LEI N° 1.219 MAIO DE 1972

DE 15 DE

Dispõe sobre a concessão de eetímu-:
los à exportação de manutaturaaoe
e dá outras providências.

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

go 55, ítem II, da Constituição, decreta:
Art. l° As empresas fabricantes
de produtos manufaturados que tiverem Pr »r.ama Especial de Exportação gozarão, na forma deste Decreto-lei, de Isenção dos
impostos
sobre a importação e sobre produtos
tndustrtahzados bem ccmo dos demais benefícios previstos neste Decreto-lei.
§ 1° Os Ministros da Fazenda e
da Indústria e do Comércio submeterão à aprovação do Presidente da
República as diretrizes para concessão dos incentivos previstos neste
Decreto-lei.
§ 2° As
importações realizadas
com isenção nos termos deste Decreto-lei não estão sujeitas às normas
previstas nos a-uges 17 e Ib do Decreto-lei n'' 37, de 18 de novembro
de 1966, ficando porém restritas a
itens a serem aprovados:
I - Pelo Ministro da Indústria e
do Comércio no caso de máquinas,
equipamentos, aparelhos e rcn amental, novos ou usados, bem como conjuntos, partes, peças e acessórios;
II Pelo Conselho de
Política
Aduaneira, no caso de matérias-primas e produtos intermediários.
Art. 2° Para habilitação aos estímulos previstos neste Decreto-lei,
as empresas submeterão ao Ministério da Indústria e do Comércio e ao
Conselho de Polítr-e Aduaneira o seu
programa de exportação, acompanhado da relação que discrimine os bens
a importar com a estimativa de suas
quantidades e valores.
Parágrafo único. Após o exame e
aprovação competentes, o Ministério
da Indústria f' do Comércio ou o
Conselho de Pchtíca Aduaneira encaminharão as relações de mercadorias que poderão ser importadas à
Comissão para Concessão de Benefícios Píscaís a Programas Especiais
de Exportação (B:8FIEX), a que se
refere o artigo 6° deste Decreto-lei.
Art. 3° O valor dos bens importados anualmente com as isenções
previstas no artigo l° não poderá
ser superior a um terço
to
valor
líquido da exportação média anual
de produtos manufaturados.
§ 1° Não se inclui no total anual
de importação a que se refere este
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artigo o valor dos bens importados
com isenções decorrentes da aplicação do Decreto-lei DO 1.137, de 7 de
dezembro de 19',U.
§ 2° Entende-se por valor líquido
da exportação média anual, o valor
FOB da exportação total dos produtos manufaturados prevista no programa aprovado, menos o valor dos
componentes importados pelo exportador, sob qualquer regime especial,
e que integrem os produtos manufaturados exportados. dividido pelo
número de anos previstos para a
duração do programa.
~ 3° Quando os produtos exportados tiverem seu seguro coberto por
seguradoras nacionais, ou seu transporte feito em veiculo, embarcação
ou aeronave de bandeira brasileira,
no valor da exportação a que se
refere o parágrafo anterior deverão
ser acrescentados os montantes do
seguro ou do frete, ou de ambos, se
for o caso.
~ 4° As isenções de que trata o
artigo 1° só poderão ser concedidas
à parcela de importação que, somada
às importações outras realizadas sob
o regime de "draw-back" ou outro
regime especial, não ultrapasse a
50% do valor total FOB exportado
pela empresa ou pelo grupo de empresas participantes do programa,
observado o disposto no parágrafo
anterior.
§ 5° O benefício
fiscal, gerado
pelo programa de exportação, não
utilizado total ou parcialmente em
determinado ano, poderá ser transferido, a requerfmentc do interessado,
para os exercícios seguintes, devendo
ser absorvido no prazo máximo de
três anos contados da data da exportação.
§ 6° O Ministro da Fazenda poderá, em caráter excepcional, autorizar a antecipação dos benefícios de
que trata o artl.'S"'.\ 1°.
Art. 4° O cescumprtmento do
compromisso de exportação, que vier
a ser assumido na for-ma do artigo
1°, obrigará a empresa ou empresas
participantes ao pagamento dos impostos de :111e toia.m .sentas, e que
de outra forma serram devidos, COrrigidos monetariamente" ~ acrescidos
de multa de ate !:lO'fo (cmqüenta par
cento) da valor dos impostos.
Art. 5° Poderá ser
admitida a
parttcípação de mais de uma empresa na proposição, implementação e
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execução do programa de exportação,
ficando, neste caso, facultada, mediante comunicação prévia à BEFIEX
e, a preços por esta fixados, a transferência, a título oneroso, entre as
empresas integrantes do mesmo programa, dos bens importados com os
benefícios previstos no artigo 1° deste Decreto-Icí .
~ 1" As transferênclas
de bens
importados ncs termos deste artigo
ficam suj eítas à incidência dos de':'
mais tributos Internos, de acordo com
a legislação vigente.
~ 2° A part.ícípaçãc de
mais de
uma empresa no programa de exportação implica na. responsabtlldade
solidária das empresas PEjas obrigações trtbutárre.s, inclusive penalidades, previstas neste Decreto-lei e nas
demais normas destinadas a complementá-lo.
Art. 60 Fica criada, junto ao Ministério da
Fazenda, a Comissão
para Concessão de Benefícios Fiscais
.... Programas Especiais de Exportação
- BEFIEX, com a finalidade de
opinar conclusivamente quanto à
concessão dos beneficios fiscais de
(!ue trata este Decreto-lei.
§ 10 A BEFIEX
será integrada
pelos seguintes membros:
a) um representante do Ministro
da Fazenda, na qualidade de Presidente;
b) um representante do Ministério
do Planejamento e Coordenação
Geral'
C) 'um representante do Ministério
da Indústria e do Comércio;
d) um representante do Conselho
de Política Aduaneira - CPA;
e) um representante da
Carteira
de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S.A. - CACEX;
j) um representante da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda.
§ 2° A Secretaria da Receita Federal, através dos seus órgãos, proverá os serviços necessários ao pleno
desempenho das atividades da
.
BEFIEX.
Art. 7° Compete à BEFIEX:
I - Examinar os programas de
exportações que lhe forem encaminhados pelos interessados e submeter à decisão do Ministro da Fazenda o seu parecer conclusívc em cada
caso;
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II - Apreciar as solicitações de
antecipação dos benefícios previstos
no artigo 10, para posterior decisão
do Ministro da Fazenda;
IH - Estabelecer as
rotinas a
serem seguidas em cada caso, podendo acompanhar a execução do programa de exportação e importação;
IV - Realizar as diligências necessárias ao bom cumprimento de suas
atribuições e sugerir as providências
necessárias para melhor amparar a
execução de cada programa;
V - Aprovar o preço de venda na
transferência de bens importados,
com os benefícios do artigo 10 deste
Decreto-lei entre as empresas integrantes de um mesmo programa de
exportação;
VI - Recomendar ao Ministro da
Fazenda a suspensão do direito de
importar os bens indicados no artdgc
:.9, uma vez verificado o não cumprtmente do compromisso de exportar
assumido pela empresa por ocasião
da aprovação do programa;
VII·- Aprovar, mediante solicitação da empresa interessada, a íncor-.'
poraçâo,ao valor da exportação total dos produtos manufaturados previstos em seu programa, do valor
da exportação oe outros produtos
manufaturados não especificamente
indicados no referido programa, desde que se incluam entre os produtos
relacionados pelo Ministro da Fazenda e cuja exportação deve ser incentivada.
Art. 8° A BEFIEX submeterá ao
Mínístro da Fazenda, para aprovaçao, os atos que forem necessários
ao seu funcionamento.
Art. 9° Os créditos tributários
instituídos pelo Decreto-lei n- 491 de
5 de março de 1969, que não puderem
ser utilizados pelo
estabelecimento
industrial executor do programa
mencionado no artigo 1°, no pagamento dos
impostos
devidos nas
operações do mercado interno, pcderao, desde que já contabilizados
como receita da empresa geradora de
tais créditos, ser transferidos para as
outras empresas participantes do
mesmo programa, as quais, por sua
vez, os utilizarão de acordo com a
forma e a Sistemática estabelecidas
pela legislação em vigor.
J 1° Os créditos assim transferidos
nao estarão sujeitos a nova tributação na empresa que os receber.

LEGISLATIVO

§ 2° Para os efeitos
do crédito
fiscal a que se refere este artigo, a
base de cálculo será o valor FüB do
produto exportado, menos o varor uoa
componentes importados pelo exportador sob qualquer regime especial,
e que integrem o mesmo produto.
§ 3" Quand:; os produtos exportados tiverem seu segure coberto por
seguradoras nacionais, ou seu transporte feito em veículo, embarcação
ou aeronave de bandeira brasileira,
a base de cálculo de que trata (J
parágrafo anterkor será acrescida do
montante do seguro ou do frete, ou
de ambos, se for o caso.
Art. 10. As empresas poderão
abater do lucro tributável a parcela
correspondente à exportação de produtos manufaturados.
§ 1° A parcela dedutível a que se
refere este artigo corresponderá a
uma percentagem do lucro tributável
igual àquela que o valor das exportações de
produtos manufaturados
representar sobre a receita total da
empresa.
§ 2° O imposto de renda pago por
empresas que não tiv-erem abatido do
lucro tríbutável a parcela correspondente à exportação de produtos
manufaturados, e que não teria sido
pago se tal abatimento tivesse sido
efetuado, poderá ser
utilizado no
pagamento de qun.lquer outro imposto federal.
Art. 11. O valer recolhido do
imposto suplementar de renda de
que trata o artigo 4;:l da Lei número
4.131, de 3 de
setembro de 1962,
incidente sobre os dividendos provenientes dos lU(;1"oS auferidos na
exportação de produtos manufaturados, poderá ser utilizado para pagamento de qualquer imposto federal,
ou caso essa utilização não se possa
efetuar, tranáferrdo com a mesma
finalidade, mediante prévia comunicação por escrito à BEFIEX, para as
outras empresas participantes do programa a que se refere o artigo 1°.
Parágrafo
único. Consideram-se
dividendos provenientes dos lucros
auferidos na exportação de u-oai.tos
manufaturados, para OS fins deste
artigo, a percentagem dos dividendos
remetida, igual aquela que o valor
das exportações de produt os manufaturados representar sobre a receita
total da empresa no ano anterior à
distribuição de tais dividendos.

Aros
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Art. 12. O valor do Impc.st.o pago
a que se referem o parágrafo 20 do
artigo 10 e o artigo 11 Dão integra
o lucro tributável da empresa.
Art. 13. O prej uízo verificado
num exercícto podere. ser deduzido,
para compensação total ou parcial,
dos lucros -caís apurados centro dos
6
(seis)
exercícios subseqüentes,
independentemente da existência de
lucros em suspenso ou reservas, desde que não sejam distribuídos lucros
ou dividendos a seus sócios ou acionistas, enquanto na empresa houver
prejuízos a compensar.
Parágrafo único. Decorridos esses
6 (seis) exercícios não será permitida a dedução nos seguintes dos
prejuízos não compensados.
Art. 14. As despesas pré-operacionais ou pré-índustrlals poderão
ser amortizadas nos valores e nos
exercícios escolhidos pelo contribuinte, dentro do prazo de dez anos.
contado do Inicie das operações.
~ 10 A data do início das operações será declarada pela BEFIEX.
§ 20 O
prejuízo decorrente da
amortização das despesas de que
trata este artigo não poderá ser
deduzido do lucro real após o décimo
ano do início das operações.
Art. 15. Os benefícios fiscais
previstos na legislação em vigor não
poderão ser usufruídos cumulativamente com os estabelecidos neste
Decreto-lei.
Art. 16. As empresas participantes de programas habilitadas aos
benefícios deste Decreto-lei, e dos
quais decorreram investimentos novos
em montantes mínimos a serem fixados pelo Ministro da Fazenda, poderá
ser assegurado um prazo mínimo de
manutenção dos Incentivos fiscais à
exportação vícorantes na data da
aprovação do progran.a ,
Art. 17. As dísposicões fiscais
mencionadas neste Decreto-lei somente serão aplicadas às empresas
de que trata o artigo 10.
Art. 18. O Ministro da Fazenda
baixará, nos termos das diretrizes
aprovadas pelo Presidente da República, as normas complementares
para execução deste Decreto-lei.
Art. 19. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1972;
151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EIVIÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécorc
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI

N° 1.220
MAIO DE 1972

-

DE

15

DE

Altera a redação do art. 6 0 do Decreto-lei n° 61, de 21 de novembro de

1966.

o Presidente da Repúbiica. usando da atribuição que lhe confere f'
art. 55, item II da Constituição, decreta:
.
Art. 10 O art. 60 do Decreto-lei ....
n.c 61, de 21 de novembro de 1965,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6° As parcelas constantes das letras c e e do item H,
art. 13 da Lei n- 4.452, de 5 de
novembro de 1964, uma vez plenamente atendidas as suas .dnalidades, terão os seus saldos tncorporados à alínea h do -eterrdo item, a critério do Conselho
Nacional do Petróleo".
Art. 2 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 15 de maio de 1972;
1510
da Independência e 840 da
República.
0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior·

DECRETO-LEI N.Q 1.221 MAIO DE 1972

DE 15

DI!:

Altera a redação do art. 1°, item t t,
do Decreto-lei n.'? 343, de 28 de dezembro de 1967, e do art, 13, item
u, alínea "i", da Lei n° 4.452, de
5 de novembro de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere i) art.
55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 10 O item II do art. 1° do Decreto-lei n'' 343, de 28 de dezembro
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de 1937, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1"
.
II - 8% Coito por cento) para
a Petróleo Brasileiro S.A. - ....
PETROBRAS, sendo:
a) 5% (cinco por cento) para

aumento do capital social da empresa;
b) 3% (três por cento) para
aplicaçãovem programas de pesquisa geológica, relacionados com
reservas de petróleo bruto no território nacional";
Art. 2° A alínea "i" do item II do
art. 13 da Lei n« 4.452, de 5 de no .

vembro de 1964, passa a ter a seguinte redação:
"Art.
II -

13

.
.

i) uma parcela sobre o preço
de realização
dos combustíveis
automottvos, do querosene iluminante e do gás liquefeito de petróleo,
equivalente a 2% (dois
por. cento), destinada a atribuir
recursos à Petróleo Brasileiro S.A.
PETROBRAS, a título de contribuição especial a ser levada à
conta de reserva, para atender
à amortização de investimentos
em pesquisas pioneiras na plataforma continental brasileira e na
extração do óleo de vtísto. '.'
Art. 3° O disposto nos artigos anteriores será considerado, "lei fixação
dos preços de venda ao consumidor
dos derivados de petróleo tabelados
assim como na dístrfbulcão da receita proveniente da arrecadação lo Imposto único sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquídos e Gasosos, a
partir de 1° de janeiro de 1973.
Art. 4° Este Decreto-lei entrará em
vtgor na data de sua pubücação. revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 15 de maio de
1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO-LEI N° 1.222 -

DE

29 DE

MAIO DE 1972
Cria o cargo em comissão de Secretário Especial de Saúde da Região
Amazônica.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar-

LEGISLATIVO

tlgo 55, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 E' criado, no Ministério da
Saúde, o cargo em comissão, símbolo
l-C, de Secretário Especial de Saúde
da Região Amazônica.
Art. 2° O titular do cargo de que
trata o artigo
anterior perceberá,
além dos vencimentos do símbolo,
gratificação pelo exercício em regime
de tempo integral e dedicação exclusiva, a que se refere o artigo 12 do
Decreto-lei n'' 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, bem como representação
mensal de 50% (clnquenta por cento)
dos vencimentos.
Art. 3° As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto-lei serão atendidas com recursos orçamentários do
Ministério da Saúde, bem como do
Programa de Integração Nacional.
Art. 4° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de
1972;
Independência e 84° da
151° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

F. Rocha Lagôa

DECRETO-LEI

N9

1.223 1972

:ElE 6 DE

JUNHO DE

Dá nova redação ao artigo 71 do Decreto-lei n9 37, de 18 de nOvemoHJ
de 1966

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item 11, da. Constdtuíção, decreta:
O artigo 71 do Decretode 18 de novernurc de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 71. Ressalvado o díspoato no Capitulo V deste Titulo,
as obrigações fiscais e oambíaís
relativas a mercadoria transportada sob controle aduaneiro, ou
quando sujeita t!. regimes aouaneiros especiais, ",e constituirão mediante termo de responsabilidade
e serão cumprtdas nos prazos fixados em regulamento, não :::;lll-;E'.ríores a um ano.
§ 19.
Aplica-se a dtspos-çâo
deste artigo ao termo de responsabilidade para cumprimento de
formalidade ou apreaentaçào de
documento.
Art. 19.

lei nv 37,
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§ 2Q.
N o caso deste artigo, a
autoridade fiscal poderá
exigir

garantia real ou pessoal.
§ 3Q, O prazo mencionado no
"caput" deste artíeo poderá ser
prorrogado, em casca especiais, e
a juizo da autoridade fiscal, per
período nãovsuperior a 1 (um)
ano.
§ 49.
A prorrogação de prazo
de que trata o parágrafo ante-

rior poderá ser autorizada pelo
Mínístro da Fazenda, em caráter
excepcional,

rnedlante

requeri-

menta fundamentado do interessado, por periodo não superior a
5 (cinco) anos."
Art. 29. Este Decrerc-ieí entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília,

1519

da

República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

- -DE-14 DE

DECRETO-LEI N" 1.224 -

6 de junho de 1972;
Independência c 849 da

JUNHO DE

1972

Autonza o Poder Executivo a promover a subscriçiio no aumento de capital
àa Companhia Fale do Rio Doce - CVRD.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 55, item n, da Constltutçâc, decreta:
Art. lo Fica G Tesouro Nacional autorizado a promover a subscrição,
no aumento de capital da Companhia Vale do Rio Doce que vier a <;C1'
autorizado pela assembléia-geral de acionistas daquela empresa, até i) limite
de crs 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis milhões de cruzeiros) e mtegraüaà-Ia totalmente no exercício de 1972.
Art. 2 0 Para atender à despesa a que se refere o artigo anterior, fica
aberto no Ministério da Fazenda um crédito especial de Cr:f,. 216.000.000,00
(duzentos e dezesseis milhões de cruzeiros), mediante utilização dos recursos
de que trata o artigo 40 deste Decreto-lei e observada a seguinte classificação:
28. 00 - Encargos Gerais da União
28.01 - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda
18.00 - Dispêndios Gerais
1.004 -- Partícrpação Financeira da União no aumento de Capital
da Companhia Ve.Ie do Rio Doce S. A.
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1. O.O - Investimentos
4.1.5.0 - Participação em Constítuíçâo ou Aumento de Capital de
Empresas ou Entidades Industriais e Agrícolas
Art. 30 Píca o Ministério da Fazenda autorizado a subscrever, pelo
'j'csouro Nacional, a'; ações necessárias à integralização do novo capital da
Oompanma Vale cio Rio Doce S. A.
Parágrar.i único. 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 novo capital da
errada companhia.
Art. 4" A despesa resultante da execução do artigo 2-' deste Decretolei será coberta com os recursos a que se refere o artigo 61, parágrafo
2'" da Lei n- 4. nR: de 14 de julho de 1965, com a nova redação que lhe
foi dada pela Lei n- 5.710, ce 7 de outubro de 1971, ou mediante adiantamento, para posterior reposição do produto da colocação de titulas do
Tesouro Nacional pelo Banco Central do Brasil, caso insuficiente o saldo
da conta que registra 05 rcrcrtdos recursos.
Art. 5''> Bate Decreto-Ieí entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as ctispostções em contrárío .
Brasília, 14 de junho de 1972; 1510 da Independência e 840 da
República.
EMtLIO G. MÉDIr'I

Antonio Delfim Netto
António Dias Leite Jtncior

nenrique rumeer
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DECRETO-LEI N° 1.225 -

LEGISLATIVO
DE

22 DE JUNHO DE 1972

Declara de interesse da Seourcnça Nacional, nos termos do artigo 15, § 1°,
autiea D, da Constituição, os Municípios de Lauro de Freitas, Simões
runo, Candeias e Camnçari.. todm. do Estado da Bahia e dá outras provzaencU'is.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 55, ítem 1, da Constituição, decreta:
Art. .I. 0 São declarados de interesse da Segurança Nacional, para os
efeitos do artigo 15, § 1.0, alínea o, da Constituição, os Municípios de Lauro

de Freitas, Simões Filho, Candeias e Camaçarf, todos do Estado da Bahia.
Art. 29 Aos, Municípios r-eferidos no artigo anterior, aplica-se o disposto nos artigos 2 9, 3 9, 49 e 59 e seus parágrafos, da Lei nv 5.449, de 4
de junho de 1968, com a redação dada pela Decreto-lei n- 560, de 29 de
abru de HJÕ9.

Art. 30 Este Decreto-teí entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22, de junho de 1972; 1519 da Independência e 84<1 da
República.
H:MILIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO-LEI N9 1.2:::5 -

DE

26

DE JUNHO DE

1972

Autoriza o Poder Executivo a promover a subscrição no aumento de capital
ao Banco ào Nordeste dn Brasil S. A. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 55, item H. da Constrtuíçâo, decreta:
Art. 1'! O Banco do Nordeste do Brasil S. A. poderá emitir ações preferenciais ao portador, sem direito a voto, nos termos do artigo 25 da Lei
nc 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a nova redação do artigo 19 da
Lei no 5.710. de 7 de outubro de 1971.
Art. 29 Fica o Tesouro jcacjonaj autorizado a promover a subscrição
no aumento de capital do Banco do Nordeste do Brasil S. A. que vier a
ser autorizado pela assembléia geral de acionistas daquela instituição fínancetra, até o limite de Cr$ 110000.000,00 (cento e dez milhões de crueeírosj .
Parág:r:afo úníco. 9 Mínístério da Fazenda fará subscrever, pelo Tesouro Nacional, as açoes que nao forem tomadas pelos demais acionistas
e. terceiros, de modo a garantir a integrelízação total do novo capital do
citado Banco.
Art. 39 Para atender à despesa a que se refere o artigo anterior fica
aberto no Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 110.000.000,00
(cento e dez milhões de cruzeiros).
§ I'' A despesa resultante da execução deste artigo será coberta com
rec1.!rsos originários de mobilização de créditos de que seja titular o Tesouro
Nacional, na própria instituição financeira interessada para o fim especifico da integralização, por parte da Uníâo. das ações que vier a subscrever
até o limite do crédito aberto, no aumento de capital aprovado pela res~
pectiva assembléia geral de aclonístas .
§ 29 Não se incluem na autorização de que trata o presente artigo os
créditos vinculados à execução orçamentária
§ 39 O Ministério da Fazenda ajustará com o Banco do Nordeste do
Brasil S .A. as condições para a formalização da necessária mobilização
de recursos, podendo, para esse fim vincular o produto de dtvídendos gerados pela partícipaçào acíonarla do Tesouro Nacional no capital do rete1'10.0 Banco.
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Art. 4\1 Este Decreto-rei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 26 de junho de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netw
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa cavalcanti

DECRETO-LEI NQ 1.227 JUNHO DE

1972

DE

28

DE

Dispõe sobre aplwação de disposições
legais e reçuiomentoree, iá revogadas, a militares em serviço no estrangeiro, até a vigência de le,i específica.

o Presidente da Repúplíoa, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 55, item UI, in fine, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Aos militares das .Forças
Armadas, em serviço no estrangeiro,
aplicam-se as disposições do Título
V do Decreto-lei nc 728, de 4 de agos.,
to de 1969, alterado pelo Decreto-lei
nv 873, de 16 de setembro de 1969, revogados pela Lei nv 5.787, de 27 de
junho de 1972, até a entrada em vigor da lei específica a que se refere

o artigo 157 da citada Lei nv 5.787,
de 1972.

Parágrafo único. FIca assegurada
aos militares de que trata este artigo
a observância das disposições regulamentares que lhes eram aplicáveis,
relativamente a transporte, até que
seja o assunto regulado com a vigência da lei específica referida neste artigo.
Art. 29 Este Decreto-lei entra em
vigor a contar de 19 de março de
1972, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de junho de 1972;
15l'" da Independência e 84'1 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Arcaipe Macêdo

IV -

DECRETOS-LEGISLATIVOS

Faço caber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artfgc
44, item VIII, da Constdtuíçâo, e eu, Petrôrúo Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 1, DE 1972
Aprova as Contes do
exercício de 1959.

Presidente

da

República,

relativas ao

Art. 10 São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da
República, relativas ao exercício de 1969, com ressalvas àqueles valores
lançados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verífícação
ulterir r pelo 'I'ríbunal de Contas da Uníão ,

Art. 20 Este DeCT'3to Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadae 83 dlsposlçôes em contrário.
Senado Federal. em 18 de abril de 1972.
PETRÔNio

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § P, da Constitulçãc. c eu, Petrõnio Portella, Presidente do Senado
Federal, promutgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 1972
Apro-o:z o texto elo ãccreto-cei n° 1.194, de 30 de novembro
de 1971

Artigo única, :€ aprovado o texto do Decreto-lei n» 1.194, de 30 de
novembro de 1971, que "autoriza o Tesouro Nacional a promover a subscrição de ações das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Seria-to Federal. em 20 de abril de 1972.
PE'fRÔNIO

USIMINAS".

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § 10 da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Pederal, promulgo c seguinte
DECHET':J LBGISLATIVO N° 3, DE 1972
Aprova o
de 1971.

texto do

Decreto-lei n° 1.193, de 23 de novembro

Artigo único, É aprovado (1 texto do Decreto-lei n« 1.193, de 23 de
novembro ele 1971, que "autoriza o Tesouro Nacional a promover o aumento
do capital de Banco elo Brasil S. A. e dá outras providências".
Senado Federal, em 20 de abril de 1972.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso nacional aprovou, nos termos do artigo 44,
inciso VIII, da Ccnstttuíção, e eu, Petrônío Portella, ~Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 4, DE 1972
Apro1:a as contas

do

Presidente

da

República, relativas ao

exercicío de 1966.
Art. l° São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da
República, relativas ao exercício de- 1966, com ressalvas àqueles valores
lançados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação
ulterior pelo Tribunal de Contas da União.
Art. 20 Este Decreto Legislatâvo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as uísposíções em contrário.
Senado Federal, em 25 de abril de 1972
FETRONIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44,
inciso VIII. da Constituição, c eu. Petrônlo Portella, Presidente do Senado
Pederal, promulgo c seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 1972
ApTOVet as contae
exercício de 19B!:!.

do

Presidente

da

República, relativas ao

Art. 1° Sf,O
aprovadas as contas prestadas pelo
Presidente da
República, relatívns ao exercício cc 1969, com ressalvas àqueles valores tançados
conta de "Díverscs Responsáveis", incluídos no Resultado do
Exercício Fínanceíxo face ao disposto no Decreto-lei n- 836, de 8 de :"etembro de 1989, dependentes de verificação final pelo Tribunal de Contas
á

da União.

Art. 2° Este Decrcto .Legtsiatívo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em

~~5

de abril de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacíonal japrovou, nos termos do art. 55,
da Constituição, e eu, Petrânio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§ 10,

DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.195, de 9 de dezembro de 1971

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n° 1.195, de 9 de dezemoro de 1971, que "dá nova redação 00 § 3,9 do artigo 1.9 do Decreto-lei
n." 61, de 21 de novembro de 1966".
Senado Federal, em 3 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.197, de 23 de dezembro de 1971

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.197, de 23 de de-

zembro de 1971, que inclui ao Plano Rodoviário de Viação as ligações ro-

doviárias que especifica e dá outras providências.
Senado Federal, em 3 de maio de 1972
FETRÔNIO PORTELLA

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

la, da Constituição,

DECRETO LEGISLATIVO N° 8, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.201, de 29 de dezembro de 1971

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.201, de 29 de dezembro de 1971, que "isenta do imposto único sobre minerais as saídas de
sal-marinho destinadas ao exterícr".
Senado Federal, em 3 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 10 , da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n- 1.202, de 17 de janeiro de HJ72

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.202, de 17 de janeiro de 1972, que "reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Senado Federal, em 3 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso VIII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
fl'ederal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

NO 10, DE 1972

Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao ecercicio de 1967.

Art. 10 São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da República,
relativas ao exercício de 1967, com ressalvas àqueles valores lançados à
conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação final pelo
Tribunal de Contas da União.
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Art. 20 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 12 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § P, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Sen3,10
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei -n» 1.210, de 1° de março de 1973.

Artigo único. J5 aprovado o texto do Decreto-lei n« 1.210, de 1° de
março de 1972, que "concede aumento de vencimentos aos funcionários dos
Serviços Auxüíaree do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras
providências" .
Senado Federal, em 17 de maio de 1972
PETRONIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber' que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § 1°, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado

Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 12, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.196, de 23 de dezembro de

1971.
Artigo único. :H: aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.196, de 23 de
dezembro de 1971, que "prorroga o prazo de aplicação de incentivo fiscal
para empreendimentos novos na eree da SUDENE".
Senado Federal, em 17 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que c Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § 1", da Constituição, e eu, petrõnto Portella, Presidente do Senado

Federal, prcmulg- I o seguinte
DECRET~)

LEGISLATIVO N° 13, DE 1972

Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.198, de 27 de dezembro de
1971.

Artigo único. J:!: aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.198, de 27 de
dezembro de 1971. que "altere, a legislação do Imposto sobre a Renda e dá
outras providências".
Senado Federal, em 18 de maio de 1972
PETRONIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber qu ~ o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo

55, § L", da Constituição. e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 14, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.203, de 18 de janeiro de 1972.

Artigo úmco. };1 aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.203, de 18 de
janeiro de 1972, que "dispõe sobre 8, entrega das parcelas pertencentes aos

Murucípíos no produto da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadortas" .
Senado Federal, em 18 de maio de 1972
PETRÔNIQ .PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que a Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo

55, § 1", da Constituição, e eu, Petronío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo (l seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 15, DE 1972

Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.211, de 1" de março de 1972.

Artigo único. :B: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.211, de 10 de
março de 1972, que "concede tsençãc dos impostos de tmportaçào e sobre
produtos rndustrta üzados para equipamentos de produção cinematográfica".
Senado Federal, em 18 de maio de

1~72

PETRÓNIO PORTELLA

Presidente do Senado s'ederar

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
5!), § 1'), da Constituição, c eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECR~'J'O

LEGISLATIVO N° 16, DE 1972

Aprova o texto do Decreto-lei n° 1. 205, de 31 de janeiro de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.205, de 31 de
Janeiro de 1972, que "Instltur normas para utilização dos créditos orçamentário e adicionais e dá outras providências."
Senado Federal, em 18 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso i'%,pional aprovou, nos termos do artigo 5r:;,
§ 1'), da Oonstltulçào, e eu, Petrônto Portella, Presidente do Senado Federal,
pr omutgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 17, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.206, de 3 de fevereiro ele
1972.

Artigo untco , É aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.206, de 3 de
fevereiro de 1972, que ,;autoriza o Ministério dos Transportes a prestar
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assistência técnica e111 assuntos rcoovtárlos, aquaviários fi ferroviários, a
países amigos e a construir prettics destinados a instalação de serviços
punüoos de trouteira, nos terminais respectivos e dá outras providências".
Senado Federal, em 22 de maio de 1972
PETRÔNIQ

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
F~;'ÇO sabe;' que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo [;5,
§ 1.~, da. Constitutçao, c eu, Petrónío Portella, Presidente do Senado Federal,
i.romuígo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 18, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei
1971.

nO 1.200, de :38 de dezembro -te

Artígc úníco. t: aprovado o texto do Decreto-lei '10 1.200, de 28 de
dezembro ele 1971, que "msratuí programa especial de assistência financeira
ao setor de borracha vegetal da Amazônía.".
Senado Federal, em 22 de maio de 1972
PETRONIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Fa-Ço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos (10 artigo 5[:,
§ 1°, da consutuíeao, e eu, Petrôníc Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo u seguinte
D.r:CRECI.O LEGISLATIVO Nr) 19, DE 2.9"72

Aprova o texto do Decreto-lei n? 1.212, de 8 de março de 1972.

Artigo uruco. É aprovado o texto do Decreto-Ieí n- 1.212, de 8 de março
cre 1972, que "reajusta os vencimentos dos servidores da Secretaria G,.:.al do
'I'rtu-mal de Contas da União e da outras providências".
Senado Federal, em 22 de maio de 1972
PETRÔNIO

PORTELLt\

Presidente do Senado Federal
Face saber qUE' o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo bb,
§ 1" da Constituição, 8 I'~U, Petrônlo Portella, Presidente do Senado Federal,
»vomuigo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 20, DE 1972
AproVa, o texto do Decreto-lei n° 1.199, de :!.7 de dezembro de
1971.

Artigo único.

aprovado;) texto do Decreto-lei n« 'I .199, de 27 de -reBrasileira de Mercadorias
(NEM), a Tarita Aduaneira do Brasil (TAB), a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrtaüzadr-s e dá outras providências".
É

zembro de 1971, que "altera a Nomenclatura

Senado Federal, em 22 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço caber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos :10 artigo :)5,
1", da Oonstttuíçao, e eu, Petrômo Portella, Presidente 00 Senado Federal,
promulgo o seguinte
~

DECRETO

I~EGlSLATIVO

N° 21, DE 1972

Apro'Ue., o texto do Decreto-lei na 1.2U4, de 18 de janeiro de
Hrl;,J.

Artigo
janeiro de

umco. E aprovaco o texto do Decreto-lei n'' 1.204, de 18 de
1~72, que "altera. para o exercício de 1972, a distribuição (lo

produto da arrecadação dos impostos únicos."
Senado Federal, em 24 de mate de 1972
PETRÔNIQ

PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos t-ermos do artigo '55-,
I?, da Constrtutçac. e eu, Petronío Portella, Presidente 10 Senado Federal,
proDlulgo c seguint~

§

Dl!::CRE:TO LEGISLATIVO N° 22, DE 19'12
Ap:l'ova o zc.ezo do Decreto-Lei n° 1.209, de 28 de fevereiro c e
Hln.

Artigo único. :E: aprovado C' texto do Decreto-lei nv 1. 209, de 28 de
revereiro de 1972, Que "concede aumento de vencimentos aos funcionários
das Secretarias e Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da União e do

Distrito Federal, e dá outras providências."
Senado Federal, em 24 de maio de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal

.s'aço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44,
inciso VIII, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado,
«eaerar, P'OlTIUlgo ') segumte

DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1972
Aprova as contas c:o
cício de 1963.

rreeeaeme

da República, relativas ao exer-

Art. 1" São
aprovadas as contas prestadas pelo
Presidente ca
República, relativas ao exercício de 1963, com ressalvas àqueles valores lançados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação ultenor P,;[O Tribunal. de Contas da uníao.
Art. ;P Este Decreto Legtslattvr entrará em vigor na data de sua pu-blicação, revogadas. as disposições em contrário.
Senado Federal, em 24 de maio de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos da Emenda
constttuctonot n- 4. ct<> lH6l, à Consrn.uíçâo de 1946, e do Art . 44, inciso VIII
da tcmenca ccnsutucionm n'' 1, «c ] 959, ti Oonstrtutção ele 1967, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LE'GISLATIVü H.9 24, DE 1972

.aproz-c as contes elo Presidente do Conselho de Iâírustros, relativas ao exercício de 1961.
Art . 1" São aprovadas as contas prestadas pelo ?residente do Conselho de Ministros, relativas ao exercício de 1961, com ressalvas àqueles
valores lançados à conta de <'L'iVETsOS Responsáveis", dependentes de vcrincaçao ulterior do Tribunal de Contas da Uníão .
Art. ;:\0 E-st,e Decreto Legfetat-vo entrará em vigor 'la data' de sua ounncaçao, revogada- as orspceíções em contrário.

Senado Federal, em 24 de maio de 1972:
PETRÔNIQ

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
u'aço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 44,
inciso VIU, da Constattnçao, c ele, Petromo Portella, Presidente do Senado

«ecerar, promulgo o seguinte

DJ.i:(.3RETO LEGISLATIVO N° 25, DE 1972
AlJTO'Va as contas do
exercício de 1962.

Art.

la

Sao aprovadas as

Presiâerüe da

República, relativas co

contas prestadas pele

Presidente da

República, relativas ao ex-ercício de 19S2, com ressalvas àqueles valo~~ la~
cados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verífícação
interior nero Tribunal ele contas ao;{ Oruao ,
Art." 2~ Este Decreto Lt~glslHti_,'r, entrará em vígor na data de sua publicaçào, revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, em 24 de maio de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federa]

Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do Artigo
55, § I'?, da Constituição, e eu, Petrôníc Portella, Presidente do Senado
r-ecera., cronnngo o eegutnte

DECRE:T':> LElOISLA'I'IVO Na 26, DE
Aprova ') texto de Decreto-lei

197~-;

na 1.213, de 6 de abril de 1972.

Artigo untco . É aprovado c texto do Decreto-lei n° 1.213, de 6 de
abril de 1972, que anlíca ,1,,0 pessoal civil docente e coadjuvante do Magiatério do Exército o disposto no art. 19 do Decreto-Ieí nc 1.202, de 17 de
janeiro de 1972, que "reajuste" ,)S vencimentos dos servidores civis e nnntares.
CiD 1: octer

é.xecutrvo."

Senado Federal, em 25 de maio de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faç:c saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Artigo
55, § 1\', da Constttutção, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
e'enerai, promulgo o seguinte
DECRET'1 LEGISLATIVO N° 27, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei

-v

1.207, de 7 de teoereiro de

1972.

Artigo úníco . í: aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.207, de 7 de
fevereiro de 1972, que "crta Programa Especial para o Vale do São Francisco
(PROVALE) e dá outras provtdéncíaa."

Senado Federal, em 25 de maio de 1972
PETRÓNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federa!

Faça saber que o Congresso Nacional aprovou. ncs termos do Artigo

55, ~ I". (Ia Constíturçâo, e E;U, Petrônio Portella, Presidente do Senado
e'ecuo Z'1, 'promulgo o seguinte
DE':~aET{)

LEGISLATIVO N° 28, DE 1972

Aprora o texto do Decreto-lei n° 1.203, de ?'8 de fevereiro de
Ul7e,

Artigo uníoo. É aprovado c texto do Decreto-lei n'' 1.208, de 28 de
fevereiro da 19'72, que "reajusta 05 vencimentos dos servidores civis e mintcrcs do Distrito Federal, e dá outras providencias."
Senado Federal, em 25 de maio de 1972
PETR6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
44, inciso VIII, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do

Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 29, OE 1972
Aprova as contas do
exercício de 1970.

Presidente da

República, relativas ao

Art. 1" Sâo aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da
Repútntca, relativas ao exercício financeiro de 1970, com ressalvas aos
valores lançados a conta de "Diversos Responsáveis", depeno entes de
verificação final do Tribunal de Contas da União.

Art , 2.° resto Decreto Legislativo entra em vigor na data de SUa
pubncação, revogadas as dísposiçóes em contrário.
Senado Federal, em 30 de maio de 1972
PEl'RÓNIO POR'! F:T T I\.

Presidente do Senado Federa1
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Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
1° da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo (; seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 30, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.214, de 26 de abril de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n« 1.214, de 26 de abril
de 1972, que altera os Decretos-leis n-s 157, de 10 de fevereiro de 1967, e 1.161,
de 19 de março de 1971, e dá outras providências.
Senado Federal, 8 de junho de 1972
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
1° da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 31, DE 1972
ApTOva

o texto do Decreto-lei n° 1. 215, de 4 de maio de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.215, de 4 de maio
de 1972, que dispõe sobre o imposto de renda nas remessas de juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior.

Senado Federal, 8 de junho de 1972
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo

44, inciso VlIl, da Oonstatuzçâo, e eu, Petrônío Portella. Presidente do

Senado Federal, promulgo o segumte
DECRETO LEGISLATIVO N° 32, DE 1972
Ap1"OVa ac contas do

Presidente da República, relativas ao

e.rercâczo financeiro de 1968.
Art. 1" Sito aprovadas as
contas prestadas pelo
Presidente da
Republtca, relativas ao cxercíctc financeiro de 1968, com ressalvas àqueles
vatores lançados à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de ven-

ncacac tmaj pelo Tribunal df> Contas da União.
Art. :.lo Este Decreto tegtslativo entra em vigor na data de sua punücaçao, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 12 de junho de 1972
PETRÔNIQ

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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s'açc saber qu ~ o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo

44, íncíso I, da constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado

r'ecerai, promulgo o seguinte

DECRETO ':'EGISLATIVO N° 33, DE 1972

ApTOva o texto da convenção para Repressâo aos Aios Ilícitos

contm a Seçunmça da }1vwçao Civil, assinada em Montreal, em
:d::l de setembro de 1!J71, com reserva ao § 10 do artigo 14.

Art.

1" E aprovado o texto da Convenção para a Repressão aos At:J5

Hienas cont ca a Segurança da Avíaçàc Civil, assinada em Montreal, em
de setembro de 1971, com reserva ai.' ~ l° do artigo 14.

~;3

Art. 2° Este Decrete Legíslanvo entra em vigor na data de sua pubncaçáo, revogact-is as disposições em contrário.
Senado Federal, em 15 de junho de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
( C')
O texto .ía convenção acompanha a publícação deste .Decreto
Legrsratrvo no Diana dJ COll[l1"8SS0 Nacional (Beçâo II) de 16 de junho de

Hrt4.

traço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
1 da Ccnstttuíção, e eu, Petromo Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
~

U

DECRETO LEGISLATIVO N° 3'1. DE 1972
Ap1'O~-a

o texto

co

Decreto-lei n° 1.219, de 1972,

Artago único, E aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.219, de 15 de
mato de 1972, que dispõe sobre a concessão de estímulos à exportação dê
manutaturados e da outras providencias.
Senado Federal, em 21 de junho de 1972
PETRÓH:O PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Fuço saner que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
I" ua Oonstttuíçao, e ou, Petrônío Portella, Preaídente do Senado Pederal,
nromurac o seguinte

§

:JECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1972
Ap1'Ova o texto do Decreto-tez n° 1.221, ele 1972.
Artigo único. E aprovadr o texto do Decreto-Iel n'' 1.221, de 15 de
mato de 1972, que alijem a redação do artigo 1°, item 11, do Decreto-Ie:
n" 343, ue 28 de dezembro o.c 1967. e o artigo 13, ítem Ir, alínea i, da Lei
n' 4. 'i:54, (te 5 ele novembro de 1964.

Senado Federal, em 21 de junho de

19í~

PEíTIÔNIO POBTEI.L,\

Presidente do Senado Federal
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u'açc saber que
.~
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I)

Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
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~;"

da Oonstttuíçao, e eu, Petrónío Portella, Presidente do Senado Federal.

promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 36, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.217, de 9 de maio de 1972,
que àispoe sobre i'lleentivcs à pesca e dâ outras providências.
Ar ttgo úníco . E:: aprovarto G texto do Decreto-ué no' 1.217, de 9 de maio
HJ72, que dispõe sobre Incern.ívos à pesca e dá outras providências.
Senado Federal, em ó1 de junho de 1972
PETRONIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
traço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55
~

1~ da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal.

promulgo (' seguinte
DECRETO .LEGISLATIVO N° 37, DE 1972
Aprova o zezzo do Decretc-Iet n° 1.218, de 15 de maio de 1972.

Artigo uruco, E aprovado o texto do Decreto-Ieí n'' 1.218, de 15 de
mala de 1972, que acrescenta paragraro úníco ao artigo 10 do Decreto-ler
n'' 415, de .lU de Janeiro de 1969.
Senado Federal, em 21 de junho de 1972
PETR6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Fedem]
b'R.ç;) saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
§ 10 da Constítuíção, e eu, Petróníc Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 38, DE 1972
Aprov': o texto do Decreto-lei n° 1.216, de 9 de maio de 1972.

Ar-tigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.216, de 9 de
rnaío de 1972, que dispõe sobre 2, entrega das parcelas pertencentes aDS
Municípios, '"]0 produto da arrecadação do imposto sobre circulação de mer-

caoorras.
Senado Federal, em 23 de junho de 1972
PETR6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber qU0 o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
cu Constttuíçao e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
PTOlTIulg<, o seguinte
§ p

DECRETO LEGISLATIVO N° 39, DE 1972
Aprova o texto e[o Decreto-lei n° L 220, de 15 de maio de 1972.

Artigo úntco. É aprovado o texto elo Decreto-lei n- 1.220, de 15 de
mate de 1972, que altera a redação do artigo 6° do Decreto-lei n'' 61, de
21 G.~ novembro de 1966.
Senado Federal, em 23 de junho de 1972
PETR6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo

55, § 19, da Constituição, ç eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado

Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 40, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1. 222, de 29 de maio de 1[.1'72.

Artigo único. :É: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.222, dê 29 de
maio de 1972, que cria o ca-rgo, em comissão, de Secretário Especial de
Saúde da Região Amazônica.
Senado Federal. em 29 de
PETRONIO

junho de 1972
PORTELI.A

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos elo artigo

55, § 1Y, da Constituião, '8 'eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 41, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 223, de 6 de junho de 19'72

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.223, de 6 de
junho de 1972, que dá nova redação ao artigo 71 do Decreto-lei n? 37, ele
18 de novembro de 1966.
Senado Federal, em 29 de junho de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

v
LEI N° 5.776 -

DE

9

LEIS
LEI N° 5. 777 ~ DE 9 DE
DE 1972

DE MAIO

DE 1972

Concede aumento de vencimentos aos
servidores do Senado Federal e deZ

outras prcouiénctas,

(,'~.-\:O

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

o Pr-esidente da República:

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

Art. 1° E' concedido aos servidores do Senado Federal, ativos e inativos, a partir de 1 de março de 1972,

aumente de vencimentos ou proventos, em montante idêntico aos valores absolutos concedidos aos funcio-

názíos ctvts do Poder Executivo, ativos ou inativos, pelo Decreto-lei número 1.202, de 17 de janeiro de 1972,

de acordo com os critérios e correspondências fixados nos artigos 1"
3° e 6° da Lei n- 5.676, de 12 de
julho de 1971.

2° -

Art. 2" AB despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão à conta
de recursos orçamentartos consigna-

dos ao Senado Federal, inclusive na
forma prevista no artigo 6° da Lei na
5.754, de 3 de dezembro de 1971, que
estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de
1972.

Art. 31;) Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio
da Independência
República.
151°

EMÍLIO G.

de

e 84°

W.1.ÊDICI

Antonio Delfim Netto

João Paulo dos Reis Velloso

1972;

da

o

Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" E' concedido aos funcionários da Secretaria da Câmara dos
Deputados, a partir de 1 de março
de 1972, aumento de vencimentos em
montante idêntico aos valores absolutos concedidos aos funcionários civis do Poder Executivo pelo Decretolei n'' 1.202, de 17 de janeiro de 1972,
de acordo com os critérios e correspondências estabelecidos nos artigos
1°, 2°, 3°, 5° e 60 da Lei n'' 5.674, de
12 de julho de 1971.
§ 1° Os cargos a que alude o art. 2°
da Lei na 5.674, de 12 de julho de
1071, são os relacionados na letra "a"
do Anexo à mesma lei.
§ 2 Ficam incluídos na correspondênctu estabelecida no art. 3° da Lei
n'' 5.674, de 12 de julho de 1971, os
ocupantes de cargos efetivos de direção da Secretaria da Câmara dos
Deputados.
0

art . 2" Nos resultados decorrentes
da aplicação desta Lei, inclusive com
relação a vantagens, serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 3° As despesas decorrentes ela
aplicação desta Lei correrão à conta
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dos recursos orçamentários, ínclusive na forma prevista DO art. 6° da
Lei n'' 5.754,
1971.

de 3 de dezembro de

Brasfua, 9 de maio
1510 da Independência
República.
EMÍLIO G.

Art. 4.9 Esta Lei entrará em vigor

de

e 84"

1972;

da

M~DICI

Antonio Deífrm Netto

na data de sua publicação, revogacae

as disposições em contrãrío.

Jotio Paulo dos Reis Velloso

LEI N° 5.773 -- DE 16 DE MAIO DE 1972

Dispoe sobre o processo e 'Jul[7nmento das representações de que trata a
alínec~ "d" do § 3° do crtiço 15 da Constituição Feâercü e dá outras
providências.

o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional deereta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l° O processo c: o Julgamento das representações de que trata
a alínea 'v d" do § 3° do artigo 1~ da Constituição Federal regulam-se,
no que jo aplicável, pela Lei n- 4.337, de 1° de junho de 1964, excetuado
o seu artdgo \3°.
Art , 2° O Relator c111 representação poderá, a requerimento do Chefe
do Ministéclc Público estadual e mediante despacho fundamentado, suepender liminarmente o ato impugnado.

3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
4° Revogam-se as disposições em contrário:
Brasília, 16 de maio de H'~'2; 151" da Independência, e 84° da
Art.

Art..

Bepubnca
EMíLlO G. MÉDICI
~1tfí'edo

Bu,zaid

LEI N° 5.779 DE

DE

31

DE

MAIO

1\)72

Bstnoelece prazo para escolha e reçietro àe candidatos às eleições de

Prefeitos, v ice-Preteiice, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputaaos Federais e Senadores.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decrete. e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O prazo para a entrega em
cartório de. requerimento de registro
de candidatos a Prefeitos, Vice-Prefeitos,
vereadores, Deputados Estaduais, Deoutados Federais e Senadores terminará. ímprorrogavelmente, as
18 horas do 70° (Septuagésimo) dia
anterior à data marcada para a elei-

ção.
Parágrafo único. Até o 45° (quauragésuno quinto) dia anterior à da-

ta marcada pare, a eleição, todos cs
requerimentos devem estar julgados,
inclusive os que tiverem sido impugnados, e, nos 10 (dez) dias sC'gumtes, as sentenças ou acóroàcs oevem estar lavrados, assinados e publicados.
Art. 2° As convenções perttdárras
cara escolha dos candidatos" a que
se refere o artigo anterior, s31'5.0
realizadas, no máximo, até 10 (dez)
dias antes do término do prazo da.
entrega do pedido de registro no Cartório eleitoral.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília,
.1..')1 0

ela

31 de
maio de
19/:'::
Independência e 84°
du

República.
EMÍl'.IO

G.

MÉDICI

Attreao Buzaid
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ti DE JUNHO DE 1972

D'ZSlJOe soe-e a dispensa aa multa prevista pelo artiçc 8° do Código Eleitoral
(fAli n" 4.7:37, de 1965)

o t-rcsrccntc da RepcbIíca teço saber que o Congresso Nacional decreta
eu sanciono a seguinte .l cr:
Art. l° Não se aplicara 't multa prevista no artigo 8° do Código Eleitorai n.ei n- 4.137, de :,)·'1-65) a quem 52 Inscrever até a data do encerramentc do prazo de ansramentc das eleições de 15 de novembro de 1972.
Arr.. ~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
es crcposiçoes em contrario.
íorasnta, 5 de Junho' de Hl72; 151° da Indepennéncta e 84° da
2

H8pL::~!lCa.

El\íILIO G.

MEDre:

Aureao Buzatet
LEI N° 5. 781

~ DE

5

DE

Altera. disposiiivos

Cada grupo de, pero
.trtnta por cento)
dos eleitores filiados com direito
a votar na Convenção quando o
número destes não. for superior
a 100 (cem) €, dai por uíante,
cada grupo de 50 (cinqüenta) reArt. 39.

JONHO

menos, 30 %

DE 1972

c Lci ]LQ 5.632, de
2:: de julho de 1971 lLei Orgânicaiioc Partidos Políticos).
â

quererá,

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso 'cac-onal decreta e eu sanciono a seguinte

por~scr1to,

'cão, o registro de cnapa comple-

ta de candidatos

Lo;'

A1't. 19, Os artigos 31, 32, 33, 39,
53, 55, 53, 60 e 73 da L2i nv 3.6g2,
de 21 de julh-o de 1\)'1':. (Lei Orgânica dos Par-tidos Pohtícos.r . passam
a vigorar com a segruota redação:

"Al't. 31. Yus convenções a
que se refere !) artigo 28, a eleí..
çâo dos Díretórros far-sa-á por
voto direto e secreto.
Parágrafo ,h1!{)O,
E' proibido

o vot-o por proc.rracao e permítido o voto cumulativo, nos termos deste lei.
Art. 32. As convenções serão
de
instaladas com :1, presença
qualquer número de couvencâonals ,
Art. 33.
As convecções e os
diretórios delíberarâo com a preeença da maioria de seus mem-

bros.
Pa-rágrafo único.

Nas conven-

ções municipais para a eleição
de Diretórtos, Delegados

e

Su-

plentes, as deliberações serác tomadas, se votarem, pelo menos,
10 % (dez por cento) do número

mínimo de filiados ao
exigido pelo artigo 35.

Partido

à Comissão

Executiva Municipal. até 3D
<trinta) dias antes da Conven0.·0

Díretóiio.

acresclcía dos caudídatcs

à

plência.
§

w-

19. O pedido será formulado

em duas vias, devendo a Comissão Executiva passar recibo na
segunda, que ücará em poder dos.
requerentes.
§ 2().
Pacultatavumente, o pedido de registro poderá ser apr esentado ao Juiz Elcl':/:ml que, no
mesmo dia, através de despache,
fará constar a data do recebi-

mento.

A

onmeica

via

será

apresentada à Comissão Executi-

va, sob recibo passado ne, segunda, que ficará arqurvada no .rutzo
Eleitoral.
§

39.

Se a Zona Eleitoral es-

tiver vaga, ou ~e o Juiz Eleitoral
se encontrar ausente, a providência referida '1.0 parágrafo anterim poderá ser tornada pelo Escrivão Eleitoral, que certdrír-ará
a data da apresentação e colherá

o recibo do Diretório Munícípal
na segunda via.
§ 49, Observado o disposto no

artigo 32, a Conveuçâo Muníctpal

para eleição de Diretório e Delegados Inícíar-.se-á às 9 move)
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horas, prolongando-se oelo tempo necessário a VCh1.Ç§·) dos elcítores que chegarem ao reemro
até às 17 (dezessete) horas,

à

apuração, proclamacáo -,-o resutteõo, e à lavratura da ata.
Art. 53. Em qualquer convenção considerar-se-á eleita, em f...(;da sua composlçáo. a chapa que
alcançar mais ':'e 8:) ';0 (oitenta
por cento) dos 70VJoS vaunos apu-

raoos.

§ 19. Contam-se corno válidos
03 votos em branco
$ 29. Se houver uma só criapa, será consldexada eleita em

toda sua composíçáo, desde que

alcance 20 % (vinte por cento: ,
pelo menos, da vctaçáo válida
apurada.
§ 39. Não se conatttutrá o DIretório se deixar de OCOrrer a voteçàc prevista :}O ~al'ágl'afo anterior.
.§ 4,9. Os suplentes considerar-

se-âo eleitos com a chapa em
que estiverem inscritos, na ordem de sua colocação no pedido
de registro,
§ 59,
Se, para 3, eleição do
Diretório e escoma dos delegados, e respectivas suplentes, tiver sido registrada mais de uma
chapa que venha a receber, no
mínimo 20 % I. vince por cento)
dos votos dos convenctonads, os
lugares a prover serão divididos.
proporcionalmente entre eras,
preenchidos per seus candidatos,
na ordem de colocaçào no pedido de registro,
Art. 55, Os Diretórios ele1103
pelas oonvencões Munícipaís.
Regionais e Nacíonads, de ecoido com esta lei, se constrtuiráo,
incluído o líder:
I - O Diretório Municipal de
9 (nove) a 21 (vinte e Um) membros;

II - O Diretório Regtonai, de
21 (vinte e umj e 31 (trinta e
um) membros;
III - O Diretório Nacíouar de
31 (trinta e um) a 51 (cinqüen-

ta e um) membros.
§ 19

No Diretório Nacional

haverá, pelo menos, um membro
eleito de cada seção partidârte
regional.

LEGISLATIVO

§ 29
Na constitnicao (tos E:2US
Diretórios, os l-'c.rtid{1{; Políticos
deverão procurar, quanto pcssivel, a partdcip açao das categorias profissionais,
§

39,

Os Díretórlos Rcglo-iais

e Nacionais fíxaráo, até 45 "quarenta e cinco) días antes das respectivas convenções, o número
de seus futuros membros, 10;;;'<']'vado o disposto neste artigo
§ 49.
Os OiroJ~;ól'lns Iceglonats
fixarão, até 60 (sessenta)
dias

antes das convenções rrnmícrcais,
o número de memnros dos díretortos munícípais, comun'cacdo,
imediatamente, '-" este, e à Justiça Eelitoral, a sua deub-i.acao.
Arb , 58.

O Preslde.ne

ca

Convençã-o convocará os Diretorios eleitos e empossados para,
em local, dia e hora que nxar 3..
escolherem, dentro em 5 (cinco)
dias, as respectivas
Conussóes
Executivas, que cc-no a seguinte
composição:
I -

Comissão Executava Muni"

cipal: um presidente, um vícepresidente, um secretário, um tesoureiro e o líder da bancada na
Câmara Munícípal:

II - Comissão Executiva aegíonal ; um prestcleute, um primeiro e um segundo-vice-prestdentes, um secrecarlo-geral, um
secretário, um tesoureiro, o líder
da bancada na Assembléia Legislativa e dois mgais;
IH ~ Comissão Executiva Nacional: um presí.tente, um prrmetro, um segundo e um cerceiro-více-presídentes, um secretario-geral, um primeiro e um segundo-secretários, um pruner ro e
um segundo- resouvetros, os lideres de bancada na Câmara dos
Deputados e no Senado
Federal, e quatro vogais.
§ 19, Nos J'errttórios Federais,
a inexistência do Líder de bancada será suprida por mais um
vogal na Comtssáo Executiva.
§
2Q,
.Iuntame-ite com os
membros da Comlssàc Executava
serão escolhidos suplentes, para
exercício em casos de impedi..
menta ou faltas,
§ 39.
Nos e3.30S :3, que BC l'efere a parte ünal .ro parágrafo
anterior, serão convocados suplentes na medida em que seja
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uecessáno para completar a composição do órgão.
~ 49 .
Na hípctr-se de vaga,
o Díretórro, dentro de 3:) rtrtma:
ruas, elegerá o sunstatuto.
§ E·I?
Cada :.;8.!.tido poderá crcdenclar, respecttvamcnte:
I - 3 (três) delegados perante
o Juizo Eleitoral;
II - 4 (quatro) delegados perante o Tribunal Regtcnsc Eleitoral'
UI' - 5 (cinco) delegad-os perante o Tribunal Superior Eleitoral.

naís, Regionais ou Mumcípais,
convocados na to-ma do estatuto
e com observância do .'quorum"
da maioria absoluta.
§ 19.

I - Se emanadas das Convenções ou Diretórios Nacíonaís, na
Secretaria do Trtounaí Superior
Eleitoral;
II - Se emanadas das C(;!1vencões ou Diretórios Regionais,
nas Secretarias dos respeotívos
Tribunais
. .cegtonais
Eleitorais; e

III - Se emanadas das Convenções ou Diretóm.e Municipais, nos cartórios dos respectivos
Juízos Eleitorais.

§ 79.
Os delega-tos credencíados pelos Díretórtos Nacionais re-

presentarão o partido perante
quaisquer' 'I'rtbunars ou Juizes
Eleitorais; Os credencla-Ios pelos
Diretórios Regioca.is,
somente
perante o 'I'rtbunal Regional e

§ 29.
Os -\rg1.,)s partidários
nao poderão traçar diretrizes
contrárias às estaoelecldas pelos que lhe forem superiores.

os Juízes Eleitonis 60 respectivo

§ 39. Da deüberaçao qU'3" estabelecer diretriz 2·11 dtscipüna de:
voto, poderá o rrtteressauo interpor recurso, :'10 .n-azo de 5 tctuco) dias, diretamence ao diretório
partidário de bterarquía supe-

Estado ou Território Federal: e
os credenciados pelo Díretórto
Municipal somente perante o
Juizo Eleitoral da. zona.
Art. 60. As Comissões Executavas dos Dtretórtos Municipais,
Regionais e Nací-meas cabe convocal' as convenções que, 80ID a.
assistência e na
conrormtdaoe
das instruções aa Justiça Eleitoral. deverão escolher os candicatos a cargos eletivos, respectivamente, dos Municípios, Estados e
Territórios Federais, e tornar outras deliberações previstas
no
estatuto do .Jar'::.i::lo.

§ 29.
A escolha dos candidatos a que se retere este artigo
rar-se-á sempre por vote direto

e secreto.
Art. 73.

As -üretrâzes estabeleci-

das pelos órgãos cs- deliberação e
de direção partidávias serâc arquivadas no Pl'aZO de 10 (C;I:,z)
dias:

§ 61?
Os -íelegaócs serão registrados no:kgáo competente
ela Justiça Eleitoral, a recuerâmente do presidente do respective diretório.

§ 19.
Em mun'cipto .Ie mais
de 1 (um) milhão de habitantes,
a Convenção :\Il"euclpal para ç::;colha de candidatos a cargos Eletivos será convocada pela cem-esão Executiva Regional.
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rior.
§ 49. Se considerar necessário,
o Diretório poderá enviar cótda
do apelo e dos documentos que
o instruem ao orgâo recorrtco
para aduzir as suas razões, DO
prazo de 5 (cinco: dias, a coatal' da data do recebimento.

§ 59.
Findo" prazo, com ou
sem razões, o Dtretó'oo julgará c
recurso, dentro enl 15 (quinze)

dias.
§ 69.

O recurso nãc tem dei-

to suspensivo."
Art. 29.
Esta lei entra em vigor
na data -de sua puoucaeâo, revogadas
as disposições em ccntràr-ío.

Brasília, 5 de junno -tc 1972;
da Independência e 849 da
República.
15V

Consideram-se cnre-

trizes legltdmarnenre estabelecidas as que "oram ttxaãas pejas
Convenções ou Diretórios Nacio-

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

ATOS
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LEI :CP 5.782 -. DE 6 DE JUNHO DE 1972
Fixa lJ7aZO para tiiuiçáo partidária, e dá outras fJroviâ~ncias

O Presidente da República:

Faço saber que G Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1'-' Nas ereíçóes pua Governador, Vice-Governador, Senador e respectivo suplente, Deputado Federal e Deputado Estadual, o candidato devera
ser filiado ar:' Partido, na. circunscrição em que concorrer, pelo prazo de 12
(doze) meses antes da data. das eleições.
Art. 2° Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o candidato
deverá ser ffltado ao Partido, 110 Município em que concorrer, pelo prazo de
li (seis) meses antes dê', data da eleição.
Art. 3° Nas eteíçóes munícípars a se realizarem em 1972, o prazo previsto
no artigo anterior fica J edualdo 6., 3 (três) meses.
Parágraro umco . Eu: se tratando de candidato de até 21 (vinte e U);.1)
anos de idade, o prazo prevn.to r-este artigo será reduzido a. metade.
Ari. 4" É facultada a filiação de eleitor perante Díretórío Nacional de
Partido Poütíc-; .
Art. 5'" Esta lei entra em v-gor na data de sua publicação, revogadas as
cusposrçóes em contrárro .
Brasília, 6 de junnc de 1972; 1510 daJndependêneía e 84'" da Repúohca .
EMiLIO G. MÉDtCI

Auredo Buzaid

LEI N9 5.783

DE

8 DE JUNHO DE 1872

Altera a redaçao de dispositivo da Lei n 9 5.020, de 7 de junho de 1966, que
dispoe sobre as promoções dos Oficiais da Atwa da Aeroruuitica, e da
outras providencias.

o

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

Lei:
Art. 19 O az-t. 72 da Lei no suzü, de 7 de junho de 1966, passa '"
seguinte redação:
"Art. 72. Fica extinta a homologia regulada pelo Decrete
(19 27. '703, de 19 de janeiro de 1950, para o Quadro de Oficiais doe
Infantaria de Guarda.
~ 1\1 Com a aplicação do disposto neste artigo, o Poder Executivo promoverá pelo principio de merecimento na condição estabelecida nesta lei e em seu regulamento, em ressarcimento de preterrcâo, a contar de 31 de março de 1969, e sem direito à retroatividade de vantagens pecuntartas, os atuais Majores homólogos da
l.o'!uadro de Oficiais de Infantaria de Guarda.
~ 29 Os oficiais promovidos na forma do parágrafo anterior e
os atuais Tenentes-Coronéis, homólogos e numerados, passa-rão a
ngurar no Almanaque do Ministério da Aeronáutica, de acordo com
i;:, precedência híeràrquíca regulada pelo art. 18, §§ 19 e 2'? letra b.
da Lei nv 5.774, de 23 de dezembro de 1971, combinado com'o art. 46
desta lei.
§ 39 Na execução do disposto no parágrafo anterior deve ser
observado o prescrito no art. 91, item V, da Lei nv 5.774, de 23
de dezembro de 1971."
Art. 29 As promoções de que trata esta lei serão efetuadas dentro dos
recursos orçamentàrlos próprios.

VIgorar CO:'.1 a
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Art. 3Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as uíspcsícôes em contrário.
Brasília, 8
Repúnlica ,

junho

de

de

1972;

1519

da

Independência

e

84Y

da

EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macedo
D~

14 DE

JU~O

DE 1972

Rea'uz o prazo pClr/( (J rcçistro erc chapas de candidatos a membros de Direumoe .Mumc~pazs no uno de 1972, fixa normas para escolha de caaiczocros nas ezezcões de 15 de novembro do mesmo ano e dá outras PTO'UZáenczas.

o

Presidente da República:
Faço saber que. Congresso Nacional decreta e eu sanciono

o

Lei:
Art.

10

a se~~i~t~

As Convenções Municipais para a eleição de Diretórios, nos

Mumcrpios eu'. que nao hajam sido organizados, se realizadas durante o ano
de HJ72, ooeoecereo ao disposto nesta Lei, as demais normas da Lei número
5.tW:<l,

de 21 de JU1110 ele 1971, e respectivas alterações,

Art. 2° A pubncaçao de edital a que se refere o morse 1 do artigo
34 da Lei 1: 0 5.682, de 21 de julho de 1971, será feita com a antecedência
rmmma de 4· (quatro) dias.
Art. 3° O registro de chapa completa de candidatos ao Diretório,
acrescida dos canrndatos a suplência bem como o de Delegados e respectivos
suplentes, à Convenção Regional, poderá ser requerido até 15 (quinze) dias
antes da data rrxada para a convenção,
Art. 4° No pTOCeSSG de regrstrc das chapas serão observados os segumzes prazos:
L - De 2'.J: (vinte r. quatro) horas para impugnação e contestação;
11 -~ De ::1 (dOIS) díaê para a Comísaão Provisória decidir;
IH __ De 2 (dois) uías para a apresentação de recurso para o Juiz
uueitorru:
IV ~ De :1 (três; cuns 'para o Juiz Eleitoral decidir o recurso;
V - De 3 (três) dias para 8, aubstd tuíçâo de candidatos, contados do ato
do Diretório que o indeferiu, se não houver recurso para a Justiça Eleitoral.
o

Art. 5° Nos Muntcíptos em que os Partidos Políticos nac tenham
constituído Díretcrto, a escolha dos candidatos, nas eleições de 15 06 novembro de 1972, se tara em convenção de que participarão os filiados, ocservado
o cnsposto Dos artigos 33 e 35 da Lei n'' 5.682, de 21 de Julho de 1971.
Paragraro umco. Ocorrendo a hipótese deste artigo, caberá à Comissão
Bxecutava .iies·nnal a convocação das Convenções Municipais e a designação
ue Delegado lJal'.'t representa-Ia.
Art , 60 O inciso I do artigo 133 da Lei n'' 4.737, de 15 de jurno de
1965, que institui o codrco Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte rc-

caçao:

"1 -- Relação dos eleitores da seção que, nas Capitais, poderá
ser dispensada pelo respectívo Tribunal Regional Eleitoral, em decisão rundumentadc e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral."
Art. 7 Esta U:H entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contràrio.
U

.arasnia,

aepuonca.

H

de

Junho

,l!;MiLIO li. MÉDICI

Attredo Buzaià

de

1972;

151 0

da

Independência e 84° da
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LEI N9 5.785 -

PODER LEGISLATIVO

DE

23

DE JUNHO DE

1972

PTOTToga o prazo das concessões e permissões para a execução dos serviços
de vtuiiodifusão sonora que específica e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 As concessões e permissões para execução dos serviços de
radiodifusão sonora que, em decorrência do art. 117 da Lei n? 4.117, de
27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), foram mantidas por mais 10 (dez) anos, contados da publicação da referida lei,
ficam automaticamente prorrogadas pelos seguintes prazos:
I - Até 19 de maio de 1973 - entidades concessionárias de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical e em onda média
de âmbito nacional (potência superior a 10 kwj :
n - Até 19 de novembro de 1973 - entidades concessionárias
de serviço de radiodífusâo sonora em onda curta e em onda média
de âmbito regional (potência de 1 a 10 kw, inclusive) ;
In - Até 19 de maio de 1974 - entidades permissionárias ele
serviço de radtodífusão sonora em freqüência modulada e em onda
média de âmbito local (potência de 100, 250 e 500 \V).
Parágrafo único-o As permissões outorgadas para a execução de serviços
auxiliares de radiodifusão serão revistas pelo órgão competente do Ministério das Comunicações, par ocasião da renovação do serviço principal.
Art. 29 A renovação da concessão ou permissão fica subordinada ao
Interesse nacional e à adequação ao Sistema Nacional de Radiodifusã-o,
dependendo de comprovaçao, pela concessionária ou permisslonarta, do
cumprimento das exigências legais e regulamentares, bem como da observância das finalidades educativas e culturais do serviço.
Art. 39 O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo,
condicionar a renovação das concessões ou permissões à adaptação da conccssionàrta ou permissionária ás condições técnicas estabelecidas no Plano
Nacional de Radlodífusâo ou normas técnicas dele decorrentes.
Art. 49 As entidades que desejarem a renovação do prazo de concessão
ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunicações, no período compreendido entre os 6 (seis) e os
3 (três) meses anteriores ao término do respectivo prazo.
§ 19 Os requerimentos de renovaçáo obedecerão a modelo próprio e
serão obrigatoriamente instruídos com os documentos discriminados no ato.
de regulamentação desta Lei.
§ 29 Havendo a concessionária ou permissionaria requerido a renovação
no prazo, na forma devida e com a documentação hábil, ter-se-á o pedido
como deferido, se o órgao competente não formular exigências ou não decidir
o pedido até a data prevista para o término ela concessão ou permissão.
Art. 59 Os pedidos de renovação d-e permissão serâo instruidos com
parecer do Departamento Nacional de 'I'elecomumcaçôes e encaminhados ao
Mtnístro das Comunicações, a quem compete a decísâo, renovando a permissão ou declarando-a perempta.
Art. 69 Os pedidos de renovaçao de concessão serão instruidos com
parecer do Departamento Nacional de 'I'elecomunicaçoes e Exposição de
Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, a quem
compete a declsâo, renovando a concessão ou declarando-a perempta.
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro em
90 (noventa) dias.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dtsposíçôes em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1972; 1519 da Independência e 819 da
R-epública.
EMíLIO G. MÉDICI

I-1ygtno C. Coreetti
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LEI NQ 5.786 DE

DE 27 DE JUNHO
1972

.Define como crimes contra a eeçurcmca nacional o apoâertcmenio e o

aquele que, investido de autorrdade
decorrente de leis e regulamentos, Ior
responsável pela administração, emprego, instrução c disciplina ele uma
organização rníritar ;

controle de aeronave.

2 -

o Presidente da República:
Faço saber que o Cougtesso Nacíonal decreta e eu sanciono a SEguinte Lei:
Art. I'?
Constituem crimes contra
a, segurança nacional, punidos
com
reclusão, de 12 (doze) a 30 (trintll)
anos, apoderar-se ou exercer o controle, tücitamente, de aeronave,
ou
tentar praticar qualquer desses atos,

Art. 29. Os autores dos crimes previstos no artigo anterior ficam s'ljeitos ao foro militar, na forma do artigo 129, § 19, da- Constituição, e do
Decreto-lei nc 898, de 29 de setembro
de 1969.
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárío .
Brasília, 27 de junho de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República,
E],'IÍLI0 G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N." 5 787 -

DE

DE

1972

27

DE JUNHO

Dispõe sobre a Remuneração dos
Militares e dá outras prooiâências

o Presidente da. República;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TiTULO I

Conceituações Gerais
Art. 1.0 Esta Lei regula a remuneração dos militares, a qual compreende vencimentos ou proventos e indenizações, e dispõe sobre outros direitos.
Art. 2,° Para os efeitos desta Lei
adotam-se as seguintes conceituações:
1 -

Comandante -- é

°

título ge-

néríco dado ao militar, correspondente ao de diretor, chefe ou outra dencmmaçãc que tenha ou venha a ter

-

Missão, Tarefa ou Atividade

é o dever emergente de uma or-

dem espccí nca
ou chena:

(:8

comando, direção

3 - Organização Militar - é a denominação genérica dada a corpo de
tropa, repartição, estabelecimento, navio, base, arsenal ou a qualquer outra
uníclade administrativa, tática ou operativa, das Forças Armadas;
4 - Sede - é todo o território ela
mumcípto ou dos municípios vízínhos,
quando ligados por freqüentes meios
ele transporte. dentro do qual se localizam as instalações de uma organização, militar ou" 'não, onde são desempenhadas as atribuições, missões,
tarefas ou atlvldades cometidas ao
militar;
5 - Na ativa, da ativa, em serviço
ativo, em serviço na ativa, em atividade - é a situação elo militar das
Forças Armadas capacitado para
exercício de cargo, comissão ou encargo;

°

6 - Efetivo servico -- é o efetivo
desempenho de cargo, comissão, encargo, íncumcência, serviço ou atividade mílítar, pelo mílttar em serviço

ativo;
7 - Cargo mílítar - é aquele que
só POd2 ser exercido por militar em
serviço ativo. e que S2 encontra espectfícado nos Quadros de Efetivo ou
Tabelas de Lctacãc das Forças Armadas, ou previsto: caracterizado ou definido como tal em outras disposições
Iegnís . A cada cargo militar correspenda um conjunto de atribuições,
deveres e responsabilidades que 58
constituem em obrigações do respecti-

vo titular:
8 - Comissão, Encargo, Incumbência, Serviço ou Atividade Militar -~
é o exercícío das obrigações que, pela
generalidade, peculiaridade, duração,
vulto ou natureza das atribuições não
são catalogadas como posições tituladas em Quadro de Efetivo, Quadro
de Organízaçâo. Tabela ele Lotação ou
dísposlttvc legal;
~) Função militar - é o exercício
cas .' obrtgações inerentes ao cargo ou
comissão.
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TiTULO II
Da Remuneração do MilitaT na Ativa
no Pais em tempo de paz

CAPíTULO I
Da Remuneração

Art. 3. A remuneração do militar
na, ativa, no pais, em tempo de paz,
0

compreende:
:1 - Vencimentos: q li a n t i t a t i v o
mensal em dinheiro devido ao militar
na ativa, compreendendo o soldo e as

gratifícaçôes ;

2· - Indenizações: de conformidade
com o Capitulo IV deste Título.
Parágrafo único. O militar na ativa, no pais, em tempo de paz, faz jus,
ainda, a outros direitos, constantes do
Capitulo V deste Título.

CAPíTULO II
Do Soldo
Art. 4.0 Soldo é a parte básica dos
vencimentos inerentes ao posto ou à
graduação do militar da ativa.
Parágrafo único. O soldo do militar é irredutível, não está sujeito a
penhora, seqüestro ou arresto, exceto
nos casos especificamente previstos em
lei.
Art. 5.0 O direito do militar ao soldo tem inicio na data:
J. - Do ato de promoção, da apresentação atendendo convocação ou
designação para o serviço ativo, para
Oficial;
2 ~ Do ato de designação ou declaração, da apresentação atendendo
convocação para o serviço ativo, para
Aspirante-a-Oficial ou Guarda Marinha;
3 - Do ato de nomeação ou promoção, para o Subtenente ou Suhoncial;
4. - Do ato de promoção, classificação ou engajamento, para as demais
praças;
5 - Da incorporação às Forças Armadas, para os convocados e voluntários;
6 ~ Da apresentação à organização
competente do respectivo Ministério,
quando da nomeação inicial para
qualquer posto ou graduação das Forças Armadas;

7 - Do ato da matrícula, para os
alunos das escolas ou centros de {01"mação de oficiais e de praças e das
escolas preparatórias e suas congêneres.
Parágrafo único. Nos casos com
caráter retroativo, o soldo será devido a partir das datas declaradas nos
respectivos atos.
Art. 6.° Suspende-se, temporariamente, o direito do militar ao soldo,
quando:
1 - Em licença para tratar de interesse particular;
2 - Agregado para exercer a ti vidacíes estranhas às Forças Armadas.
estiver em exercício de cargo público
civil temporário e não eletivo ou em
função de natureza civil, inclusive de
administração indireta, respeitado o
direito de opção;
3 - Na situação de desertor.
Art. 7.0 O direito ao soldo cessa na
data em que o militar for desligado
da ativa das Forças Armadas por:
1 - Anulação de incorporação, desincorporação, licenciamento ou demissão;
2 ~ Exclusão a bem da disciplina
ou perda do posto e patente;
3 Transferência para reserva
remunerada ou reforma;
4 - Falecimento.
Parágrafo '(mico. Aplica-se o disposto neste artigo ao militar nomeado
Ministro do Superior Tribunal Militar.
Art. 8.0 O militar, considerado desaparecido ou extraviado em caso de
calamidade pública, em viagem, DO
desempenho de qualquer serviço ou
manobra, terá o soldo pago aos que
teriam direito a sua pensão militar.
§ 1.0 No caso previsto neste artigo,
decorridos 6 (seis) meses, far-se-á nabilitacão dos benefícíártos na forma
da lei, cessando o pagamento do soldo.
§ 2. 0
Verificando-se o reaparecimento do militar, e apuradas as causas de seu afastamento, caber-lhe-a,
se for o caso, o pagamento da diferença entre o soldo a que faria jus se
tivesse permanecido em serviço e a
pensão recebida pelos beneficiários.
Art. 9. O militar no exercício de
cargo ou comissão, cujo desempenho
seja privativo do posto ou graduação
supertor ao seu, percebe o soldo daquele posto ou graduação.
0
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§ 1.0 Quando, na substituição prevista neste artigo, o cargo ou comissão
ror atribuível a mais de um posto ou
graduação, ao substituto cabe o soldo
correspondente ao menor deles.
§ 2.°
Para os efeitos do disposto
neste artigo, prevalecem os postes e
gracíuacôcs, correspondentes aos cargos ou comissões estabelecidas em
Quadro de Eretívo, Quadro de Organização, Tabela de Lotação ou dispositivo legal.
§ 3.? O disposto neste artigo não
se aplica às substituições:
a) Por motivo de férias;
b) Por motivo de núpcias, luto, dispensas do serviço ou licença para tratamento de saúde, até 30 (trinta)
dias;
C) entre oficiais professores pertencentes ao Magistério Militar.
Art.. 10. O militar receberá o soldo
do seu posto ou graduação quando
exercer cargo ou comissão atribuídos,
indistintamente, a 2 (dois) ou mais
postos ou graduações e possuir qualquer destes.

Art. 11. O militar continuará com
direito ao soldo do seu posto ou graduação em todos os casos não previstos nos artigos 6.° e 7." desta Lei.
CAPíTULO IH
Das Gratificações
SEÇÃO I

Disposições Preíiminoree

Art. 12. Gratificações são as partes dos vencimentos atribuídas ao militar como estimulo por atividades
profissionais e condições de desempenho peculiares, bem como pelo tempo
da permanência em serviço.
Art. 13. O militar, em efetivo serviço, fará jus às seguintes gratificações:
1 -

Gratificação de Tempo de Ser-

viço;
2 -

Gratificação de Habilitação Mi-

litar;
3 -

Gratificação de Serviço Ativo;

4: -

Gratificacão de Localidade Es-

Ll~G:S:ATIVO
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2 - No cumprimento de pena decorrente de sentença passada em julgado;
3 - Em licença, por período superior a 6 (seis) meses continuo, para
tratamento de saúde de pessoa da família;
1 Que tiver excedido os prazos
legais ou regulamentares de afastamento do serviço;
5 - Afastado do cargo 'ou comissão,
por incapacidade profissional ou moral, nos termos das leis e regulamentos militares;
6 - No período de ausência '.15.0

justtfícaua ,
Parágrafo único.
Suspende-se o
pagamento da gratificação de que trata o item 4 do artigo anterior, ao militar quando em Licença Especial.
Art. 15. O direito às gratificações
cessa nos casos do artigo 7. u desta Lei.
Art. 16. O militar que, por sentença passada em julgado, for absolvido
de crime que lhe tenha sido imputado,
terá direito às gratificações que deixou de receber no período em que esteve afastado do serviço à disposição
da Justiça.
Parágrafo único. Do indulto, peldão, comutação ou livramento condicional, não decorre direito do rniltrar
a qualquer remuneração a que tenha
deixado de fazer jus por força de cnspositivo desta Lei ou de, legislação específica.
Art. 17. Aplica-se ao militar desaparecido ou extraviado, quanto as
gratificações, o previsto no artigo 2.
e seus parágrafos.

U

Art. 18.
Para fins de concessão
das gratificações, tomar-se-á por base
o valor do soldo do posto ou graduaçáo que efetivamente possua o militar,
ressalvado o previsto no artigo 9." e
seus parágrafos, quando será considerado o valor do soldo do posto ou
graduação correspondente ao cargo 011
comissão eventualmente desempenhados.
SEÇÃO II

pecial.

Da Gratificação de Tempo de
Serviço

Art. 14. Suspende-se o pagamento
das gratificações ao militar;

Art. 19. A Gratificação de 'I'empc
de Serviço é devida por qüínqüênío
de tempo de. efetivo serviço prestado.

1 - Nos casos previstos no artigo 6,"
desta Lei;

Art. 20. Ao completar cada qÜÍRquémo de tempo de efetivo serviço,

4.4
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o rntütar percebe a Cratlficação de
de- Serviço, cujo valor c de
rtantas quotas de 5 % (cinco por cento) do saldo uo seu posto ou gradua.çãc quantos torem os qüinqüênios de
tempo de efetivo serviço.
Parágrafo úrúcc . O direito à gratttícaçáo começa no dia seguinte em
oue o mfhtar completar cada qüinqüênio, computado na forma ela Iegístação vigente E' reconhecido mediante
punlicaçãn em boletim do órgão ele
pessoal ou da organização militar,
.conrormê a norma observada em cada
.Mtnístérlo Militar.

peles Ministros, DO âmbito dos respectivos Mmísrérios Militares.
§ 2." Somente cursos de extensão,
com duração 19U3.1 ou superior a 6
(se],s) meses, reaüzados no Pais ou no
Extertor, são computados para os etettcs deste artigo.
§ 3."
Ao militar que possuir mais
de 1 (~lm) curso, somente será atrfb'C.!.ciJ, a gratirtcação de maior valor

SEÇÃO III

Da Gratiticaçiic de Serviço Ativo

Da Gratiticocãc de Habilitação
Militar

Art. 22. A Gratificação de Serviço
Ativo é devida 8.0 militar pelo desempenho de atividades específicas «e
seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço
em uma das sttuações definidas nos.
artigos 23, 24 e 25, desta Lei.
Parágrafo único. A gratificação de
que trata este artigo compreende 3
(três) tipos: 1, 2 e 3.

~.I'Ct.:.'lDO

percentuar .

s 4." A gratificação estabelecida
neste arttgo é devida a partir da data
de conclusão do respectivo curso.
SEÇÃO IV

Art. 21.

A Gratificação de Habilí-

tacãc Mrütar é devida pelos Cursos
realizados com aproveitamento em
qualquer posto ou graduaçàc, com os
percentuais a seguir fixados:
.l ------=- 35 % (trinta e cinco por cento) :
'Cursos: Superior de Guerra Naval;
da Escola de Comando e EstadoMaior do Exército; Superior de Comando lO! Direção de Serviços ela Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica; do Instituto Militar de
Engenharia; elo Instituto Tecnológico
de Aeronáutlca ; de ingresso no Corpo
de Engenheiros e Técnicos N avais;
2 - 25 % (vinte e cinco por cento);
Cursos: de Comando e Estado-Maior
da Escola de Guerra Naval; de Esta'do-Maior da Escola de Comando e Es'tado-Maíor ela Aeronáutica;
3 - 20% (vinte por cento):
Cursos: de Aperfeiçoamento de Oficiais. de Assuntos Básicos da Escola
de Guerra Naval, ou equlvalentes ; de.
Aperfeiçoamento de Sargentos;
"1 - 15 Sd (quinze por cento):
Cursos de Especialização de Oficiais
e gargentos ou equivalentes;
5 - 10 % (dez por cento):
Cursos ele Formação de Oficiais e
Sargentos;
6 - 10 % (dez por cento):
Cursos de Especialização de praças
ele graduação inferior a 'I'erceíro-Bar-

gento .
§ 1.0 A equivalência dos cursos referidos neste artigo será estabelecida

Art . 23. A Gratificação de Serviço
Ativo - 'I'tpo 1 é devida pelo efetivo desempenho de atividade específica de Estado-Maior ou de Engenheiro Naval, Militar ou da Aeronáutica,
ao militar com o respectivo curso.
Art. 24. A Gratáücacâo de Serviço
Ativo - Tipo 2 é -d2"/d~t. ac míütar
que serve em unída-Ic de tropa de
sua força singular, em navio. de guerra €, excepcionalmente, em navio
mercante.
Parágrafo único. Percebe, também
esta gratificação:
a) O militar que, nas Forças Armadas, partacípar etc trabalhos de campa
ligados a construção de estradas e
obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico, hidrográfico,
oceancgraríco, manutenção de faróis e
balizamento, construção, manutencào
e operação de aeródromos e instalações da rede de proteção ao vôo;
b) O militar em atividade específica de ensino ou instrução em estabelecimento de ensino ou de instrução
militares.
Art. 25. A Gratificação de Serviço
Ativo ~-- Tipo 3 é devida lJ210 efetivo desempenhe de atividades não
enquadradas nos artigos 23 e 24 desta
Lei.
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Art. 26. Ao militar que se enquadrar, simultaneamente em mais de
uma das situações referidas nos artigos 23, 2'!: e 25, somente é atribuído o
tipo de gratificação de maior valor
percentual.
Art. 27. Os valores percentuais das
gratificações referidas nos artigos 23,
24 e 25 serão reguladas pelo Podei:'
Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
SEÇÃO

v

Da Gratificação de Localidade
Especial
Art. 28. A Gratificação de Localidade Especial é devida ao militai' que
servir em regiões inóspitas, seja pelas
condições precárias de vida, seja pela
insalubridade.
Art. 29, A Gratificação de Localidade Especial terá valores correspondentes às Categorias em que serão
classífícadas ás regiões consideradas
localidades especiais, de acordo com
a variação das condições de vida e de
salubridade.
Art. 30.
O Poder Executivo, em
decreto comum às Forças Armadas,
regulará o disposto no artigo anterior.
Art. 31. O direito à percepção da
Gratífícaçâo de Localidade Especial
começa no dia da chegada do milítal' à localidade especial e termina
na data de sua partida.
Art. 32.
E' assegurado o direito
do militar à Gratificação de Localidade Especial nos seus afastamentos de
sua organização militar por motivo
de serviço, férias, luto, núpcias, dispensa do serviço, hospitalização ou
Iícença por motivo de acidente em
serviço ou de moléstia adquirida em
conseqüência da Inospltalídade da re-.
gtãc .
CAPíTULO IV

Das Indenizações
SEÇÃO I

Disposições Preliminares
Art. 33. Jndenízação é o quantitativo em dinheiro, ísento de qualquer tributação, devido ao militar para ressarcimento de despesas impostas pelo
exercício de sua atividade, bem como
para compensar os desgastes orgânicos
de que trata o artigo 63 desta Lei.
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Parágrafo único. As indenizações
compreendem:
a) Diárias;
b) Ajuda de Custo;

c) 'I'ransporte:
d)

Representação;

e) Moradia:
/) Compensação Orgânica.
Art. 34. Aplica-se ao militar desaparecido ou extraviado, quanto às indenizações, o previsto no artigo 8" e
seus parágrafos.
SEÇÃO II

Das Diárias
Art. 35. Diárias são índentzacões
destinadas a atender às despesas 'extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao militar durante
seu afastamento de sua sede por motivo de serviço.
Art. 36. As diárias compreendem a
Diária de Alimentação e a Diária de
Pousada.
Parágrafo único. A Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias
de partida e de chegada.
Art. 37. O valor da Diária de Alimentação será regulado pelo Poder
Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.
Parágrafo único. O valor da Diária
de Pousada é igual ao valor atribuído
à Diária de Alimentação.
Art. 38. Compete ao Comandante
da organização militar providenciar o
pagamento das diárias a que fizer jus
o militar e, sempre que for julgado
necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando
do pagamento da remuneração que se
verificar após o regresso à organização
militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos órgãos competentes.
Art. 39. Não serão atribuídas diárias ao militar:
1 - Quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas:
2 ' - Nos dias de viagem, quando no
custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada
ou ambas;
3 - Cumulativamente com a Ajuda
de Custo, exceto nos dias de viagem
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em que a alrmentação OU a pousada ou
ambas, não estejam compreendidas no
custo das passagens, devendo neste
caso ser computado somente
prazo
estipulado para o meio de transporte
efetivamente requisitado ;
4 - Durante o afastamento da sede
por menos de 8 (oito) horas consecutivas.
Art. 40. No caso de falecimento do
Militar, seus herdeiros não restituirão
as diárias que ele haja recebido, adiantadamente, segundo o artigo 38 desta
Lei.
Art. 41. O militar, quando receber
diárias. indenizará a organização militar em que se alojar ou se alimentar.
Art. 42. Quando as despesas de alimentação ou de pousada ou ambas, a
que se refere o item 1 do artigo 39
desta Lei, forem realizadas pelas organizações militares, a índenízacâo
respectiva será feita pela Força Arma~~ a que pertencer o
militar aten-

°

rüdo ..

Art. 43. Os Ministros Militares bntxarão instruções regulando o valor e o
destino das indenizações referidas nos
artãgos 41 e 42 desta Lei.
SEÇÃO UI

Da Ajuda de Custo

Art. 44. A Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de
viagem, mudança e instalação, exceto
as de transporte, paga adíantadamente, ao militar salvo interesse do meslT.D em recebê-la no destino.
Art. 45. O militar terá direito à
Ajuda de Custo:
1 - Quando movimentado para carga ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com o desligamento da organízaçãc onde exerce suas atividades
militares, obedecido o disposto no artigo 4.6;
2 - Quando movimentado para comlssâo superior a 3 (três) meses e inferror a 6 (seis) meses cujo desempenha importe em mudança de sede sem
desligamento de sua organização, obe-decido o disposto no artigo 46, na. ida,
e na metade dos valores dispostos no
mesmo artigo, na volta;
3 - Quando movimentado para comissão inferior ou igual a 3 (três)
meses cujo desempenho importe em
mudança de sede sem transporte de
dependente sem desligamento de sua
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organização, na metade dos valores
dispostos no artigo 46, na ida e na
Volta.
Parágrafo único. Fará jus também
à Ajuda de Custo o militar quando
deslocado com a organização militar
que tenha sido transferida de sede,
obedecido o disposto no artigo 46.
Art. 46. A Ajuda de Custo devida
ao militar será igual:
1 - Ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não
possuir dependente;
2 - A 2 (duas) vezes c valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente expressamente declarado.
§ 10 O militar, quando transferido
para uma Lccalídade Especial e de
acordo com a classificação ela mesma.
fará jus, como Ajuda de Custo, além
daquela a que tem direito nos termos
desde artigo, a uma indenização calculada percentualmente com base no
respectivo soldo.
S 20 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao militar transferido de
uma Localidade Especial para qualquer outra organização militar.
§ 30 O Poder Executivo, em decrete
comum às Forças Armadas, regulará
os valores percentuais da Indenização
prevista nos parágrafos deste artigo.
Art. 47. Não terá direito 0, Ajuda
de custo o militar:
1 - Movimentado por: interesse próprio, operações de guerra ou de manutençâo da ordem pública;
2 - Desligado de curso ou escola por
falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matricula, ainda que
preencha os requisitos do artigo 45 de~
tu Lei.
Art. 48. Restituirá a Ajuda de CuSt0
o militar que a houver recebido, nas
formas e circunstâncias abaixo:

1 - Integralmente e de uma só vez,
quando deixar de seguir destino a seu
pedido;
2 - Pela metade do valor recebido
e ele uma só vez, quando, até 6 (seis)
meses após ter seguido para nova organização, for a pedido, dispensado,
licenciado, demitido, transferido para
a reserva, exonerado ou entrar em licença;
3 - Pela metade do valor, meníante
desconto pela décima parte on soldo,
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{mando não seguir destino por motisua vontade.
§ 1° Não se enquadra nas disposições do item 2 deste artigo a licença
para tratamento de saúde propria.
~ 29 O militar que estiver sujeito a
desconto para restituição de Ajuda
de Custo, ao adquirir direito a nova
Ajuda de Custo, liquidará integralmente, no ato de receblrnentc desta,
o débito anterior.
Art. 49. Na concessão da Ajuda de
Custo, para efeito de cálculo de seu
valor, determinação do exercicro financeiro, constatação de dependentes
e Tabela em vigor, tomar-se-a como
base a data do ajuste de contas.
Parágrafo úníco.. Se o rmütar for
promovido, contando antiguidade de
data anterior à do pagamento oa Ajuda de Custo, fará jus à diferença entre o valor deste e daquele a que teria direito no posto ou graduação atingido pela promoção.

vo independente de

Art. 50. A Ajuda de Custo nào será
restituída pelo militar ou seua benericíárlos quando:

1 - Após ter seguido desuno, for
mandado regressar;
2 - Ocorrer o falecimento (10 rrnlitar, mesmo antes de seguir destino.
SEÇÃO IV

Do Transporte

Art. 51. O militar, nas movimentações por interesse do serviço, Sem direito a transporte, por conta fa união,
nele compreendidas a passagem e a
translação da respectiva bagagem, de
residência a residência, se mudar em
observância a prescrições legais ou regulamentares.
~ 1'.' Se as movimentações importarem na mudança de sede com depen-dente, a este se estende o mesmo direito deste artigo.
§ 2° O militar com dependente, amparado por este artigo, terá ainda direito ao transporte de um empr egado
doméstico.
§ 3 0 O militar da ativa tem .nreíto
.ainda a transporte por conta da
União, quando tiver de efetuar deslocamento fora da sede de sua organização militar, nos seguintes casos:
a) interesse da Justiça ou da disciplina;
!.f I:
b) concurso para ingresso em Es-colas, Cursos ou Centro de Formação,
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Especialização, Aperfeiçoamento ou
Atualização, de Interesse da respectiva Força Armada;
C) por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;
d) baixa a organização hospitalar ou
alta desta, em virtude de prescríçãc
médica competente, ou ainda realização de inspeção de saúde.
§ 4° Quando o transporte não for
realizado sob responsa bilidade da
União, o militar será indenizado da
quantia correspondente às despesas
decorrentes dos direitos a que se referem este artigo e seus parágratoa.
§ 5° O disposto neste artigo acücase ao integrante da reserva quanuc estagiário, convocado para a ativa eu designado para exercer função na. atj·vidade.
Art. 52. Os militares em serviço militar inicial quando desligados da ativa nas condições da legislação espeeí'fica, terão direito ao fornecimento de
passagens até a localidade, dentro do
território nacional, onde tinnam sua
residência ao serem convocados. ou
outra localidade cujo valor da passagem seja equivalente.
Art. 53. Para efeito de coocessão
de transporte, consideram-se dependentes do militar os dispostos nos-artigos 154 e 155 desta Lei.
§ 1ÇI Os dependentes do miltr.ar. com
direito ao transporte por coma da
Uníâo, que não puderem acompanhálo na mesma viagem, por qualquer motivo, poderão fazê-lo a contar de 30
t tríntaj dias antes e até 9 {novei meses após o deslocamento do milnan.
§ 20 Quando o militar falecer
em
serviço ativo, seus dependentes terão
direito, até 9 (nove) meses após o
falecimento, ao transporte, por conta
da União, para a localidade, no território nacional, onde fixarem residência.
Art. 54. O Poder Executivo. em decreto comum às Forças Armadas, regulamentará o transporte dos militares e seus dependentes.
SEÇÃO v
Da Representação
Art. 55. A Indenização de Rcpresen-

tação destina-se a atender as despe-

sas extraordinárias, decorrem es de
compromissos de ordem social, diplomática ou proffssíonal, inerentes á
apresentação e ao bom desempenho
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de atividades em determinadas condições.
Art. 56. As condições que dão direito à Indenização de Represensação,
bem como os seus valores, serõr, t:€gulados pelo Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas
Art. 57. O direito à Indenização de
Representação é devido ao militar desde "o dia em que seja considerado em
uma das condições a serem est.abetecl-

das na regulamentação de que n-ata o
artigo anterior.

*

19 No caso de cargo ou comissão,
o direito à Indenização de Representação é devido ao militar desde o dia

em que o assume e cessa quando dele
se afasta em caráter derínttívo ou por
prazo superior a 30 (trinta) dras, excetuadas as férias.
§ 2° No caso de afastamento
do
ocupante efetivo do cargo 01..1 comis-

são, por prazo superior a 30 í trmta)
dias. o direito à Indenização oe Re-presentação é devido a partir desse Iímtte, apenas ao militar subst.r.ut.o .
Art. 58. Nos cases de representação
especial e temporária, de caráter individual ou coletivo, as despesas correrão por conta de quantitativos postos
à disposição, pelo Mlmstro ou autoridade competente, da organlzaçao militar responsável pela viagem, ~]J do miãítar, designado para a representação
pessoal ou para chefiar delegação grupo ou equipe.

esção

VI

Da Moradia

Al't."59. O militar em atividade faz
jus a:
1. - Alojamento, em organização miaüar, quando aquartelado ou embarcado;
2 ~ moradia, para si e seus dependentes. em imóvel sob responsabtüdade da União, de acordo com a dtspcnibilidade existente;
3 - indenização mensal pa-ra moradia, quando não houver imóvel de que
trata o item 2 acima.
§ 1º O pagamento da Indenização
rererída no item 3, deste artigo, será
regulado pelos respectivos Ministros
Militares.
§ 2º Suspende-se, tempora.rai.iente,
o direito do militar à mdenízaçác para
moradia, enquanto se encontrar em
uma das situações previstas ao artigo
6" desta Lei.

Art. 60. O valor da indenização oamoradia será regulado pelo Poder
Executivo, em decreto comum às Forças Armadas.

1'8.

Art. 61. Quando o militar ocupar
imóvel sob responsabilidade do respectivo Mínístérío, o quantitativo correspondente à indenização para moradia
será sacado pela Repartícão competente e recolhido àquele Ministério
para atender à conservação, despesas
de condomínio e à construção de novas residências para o pessoal.
Art. 62. Quando o militar ocupar
imóvel da União, sob responsabilidade
de outro órgão, o quantitativo sacado
na forma do artigo anterior terá o seguinte destino:
1 ~ O correspondente ao aluguel e
ao condomínio, será recolhido ao órgão responsável pelo imóvel;
2 - O saldo, se houver, será empregado na forma estabelecida :1.') artigo
anterior.
SEÇÃO VII

Da Compensação Orçàmco

Art. 63. A Indenização de Ccmpensaçâo Orgânica. cujo valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do
soldo do posto ou graduação, f: destinada a compensar os desgastes orgânicos conseqüentes das radiações do
altitude, das acelerações, das vartaçôes
barométricas e dos danos psrcossomátlcos resultantes do desemper-ho continuado das atividades especiais se-

guintes:

1 - Vôo em aeronave militar como
tripulante orgânico, observador meteorológico, observador aéreo e fotogra-

metrtsta:
2

~

Salto em »ára-qucdas,

CUn1~

prfndo missão militar;

3 ~ Imersão na exercício de funções regulamentares a bordo ôe submarino;
4 - Mergulho com escafandro ou
cem aparelho.
§ 1° O militar não enquadrado no
item 1 acima, quando em deslocamento em aeronave militar, a serviço de
natureza militar, fará jus à .ndenízaç ã o de que trata este artigo pela metade do seu valor.
~ 2° A um mesmo militar somenteserá atribuída a indenização de urna
atividade especial.
§ 3° O valor da indenização de que'
trata este artigo no caso do Cadete
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da Aeronáutica obrigado ao '100 ou do
aluno do Centro de Formação de Pilotos Militares, não poderá ser inferior ao atrtbuídc - ~ Cabo engajado.
Art. 6'!. As atividades sspectats referidas no artigo anterior dever ào ser
exercidas em cumprimento de missão,
plano de provas ou de exerctcios determinados por autoridades comcetentes e devidamente homologados.
Art. 65. O Ministro de cada Força
Armada estabelecerá, para a au-vídade
especial considerada, as mtssóes
os
planos de provas ou de exerci. 105 qU8
defínirâo os requisitos que o militar
deve satisfazer para que lhe seja aSsegurado o cttrcrtc (.1'8,/
;1 Indonização de Compensncão Ot ganica ,
Parágrafo único. O Poder Executavo, em decreto comum às "terças Armadas, regulará os requisitos que o militar de que trata o § 19 do arttgo 63
deve satisfazer para fazer jus li Indenização.
Art. 66. P. Indenização de Compensação Orgânica é devida:
1 _ Durante 8. aprendizagem da
respectiva atividade especial, a partir

da data:
a) do primeiro exercício de vôo em
aeronave militar;
b) do primeiro salto em pára-uuedas
de aeronave militar em vôo;
C) da primeira imersão em eubma-

nno;
d) da primeiro mergulho cro escafandro ou com aparelho;
2 - No exercício rmanceírc subseqüente ao cumprimento do plano de
provas ou de exercícios, ao
.mlíta r
quahricadoipara a atividade especíar
de vôo;
3 - Durante o período em que estiver servindo em organizapço militar
especfífica do setor considerado a militar qualificado para as a.nvtoades
especiais de salto, submarmo :JÚ mergulho, e desde que cumpra as missões
planos de provas ou de exercícios estabelecidos para tais atividades;
4 - No exercido flnanceírc subseqüente àquele em que o militar, deslocando-se a serviço em aeronave militar, completar o número míntmo de
horas de vôo.
§ 10 Não perderá o direito à percepção dessa índenlzacõo 0 militar:
a) hospitalizado ou em nceuça para
tratamento de saúde própria,
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7Jl. a.fastado da sua organização para
partaczpar de curso ou estágio de especia.Iizaçã,o ou de aperfeiçoamento,
relacionado com a respectiva atívidade especial, como instrutor, monitor
ou aluno.
§ 29 O aluno de escola de rormacão
de oficiais, recrutado entre praças e
que já tenha assegurado o direito à
percepção da Indenização de Oompesasação Orgânica, continuará a recebêla, até o desligamento da escola, na
mesma. importância que recebia por
ocasião da matricula.
Art. 67. O plano de provas ou de
exercícios de cada atividade especial
regulará:
1 - A duração do período de proV2.S;

2 - O número mínimo de saltos,
horas de vôo, de imersão ali de mergulho a ser cumprido em cada pertodo;
3 - A forma, as condições e a maneíra de calcular e homologar os exercidos realizados;
4 - O processo de reconhecimento
do direito à percepção da Indenização de Compensação Orgânica.
Parágrafo único. Para etertc das
provas relativas à atividade especial
de vôo, consideram-se os vôos realizados em aeronaves civi.s, por míütares
da Força Aérea. Brasileira, em cumprimenta de missões específicas de "Vistortas de Aeronaves Civis" e -venncaç2.0 de Proficiência de Aeronavegantes Civis."
Art. 68. E' assegurado ao militar
que tenha feito jus à Indenização de
Compensação Orgânica, em decorrência do exercício de vôo, ímersao ou
mergulho, o pagamento definittvo dessa indenização, por quotas correspondentes aos anos de efetivo desempenho da atividade especial consiocrada,
observadas as regras seguintes,
1 - O direito à percepção de cada
quota é adquirido ao fim de .t -(um)
ano de desempenho dattivimlde especial considerada, desde que o militar cumpra os requisitos fixados no
respectivo plano de provas;
2 - O valor de cada quota c Igual
a 1/10 (um décimo) da Indcmzacão
integral correspondente ao posto - ou
graduação do militar ao concluir o
último período de execução te plano
de provas respectivo;
3 - O número de quotas abonadas
ao militar não pode exceder de 10
(dez) .
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CAPíTULO V

§ 10 Ao militar que tenha completado o número de horas de vôo de que

Dos Outros Direitos

trata o item 4 do artigo 66 e que fez
jus à Indenização de Compensação
Orgânica pela metade do seu valor,
em decorrência de deslocamentos a
serviço em aeronave militar é também

assegurado o pagamento

definitivo

dessa indenização nas condições estabelecidas neste artigo.
§ 2 9 Em função de futuras promoções, o militar terá assegurada a evolução dos cálculos para o pagamento
definitivo da Indenização de ".ompensaçâo Orgânica, desde que, apos cada
promoção, execute, pelo 11_8no;; um novo plano de provas ou de exercrcâos ,
Art. 69. Ao militar que tenha feito
jus à Indenização de Compensação Orgáníca em decorrência do exercício de
salto, é assegurado o pagamento definitivo dessa indenização, por quotas
correspondentes a cada período de 3
(três) meses de efetiva atividade, desde que tenha cumprido os requisitos do
plano de provas.
§ 1'.' O valor de cada quota e igual
a 1/20 (um vigésimo) da indenização
integral correspondente ao último posto ou graduação em que o militar tenha executado o plano de provas.
§ 20 Para fins deste artigo, o número ele quotas atribuídas a um mesmo militar não poderá exceder de 2D
(vinte) .

Art. 70. O valor das quotas, que,
nos termos dos artigos 68 e 68, asseguram o pagamento definitivo da Indenização de Compensação Orgáníce, acompanha as variações da Tabela de Soldo.
Art. 71. O militar que ainda não tenha assegurado o pagamento derínítívo da Indenização integral de que tratam os artigos 68 e 69, poderá ser beneficiado pelos artigos 63 e 66 desta
Lei até que complete o número mínimo de quotas previsto.
Art. 72. Poderá ser suspenso, até
90 (noventa) dias, o pagamento da Indenízação de Compensação Orguníca
quando o militar incorrer em mrração da dísclplma exigida para o
exerci cio da atividade especial considerada.
Art. 73. Aplica-se ao militar, quanto à Indenização de Compensação Orgânica, o disposto no artigo 7°, desta
Lei, exceto quanto ao seu item 3.

SEÇÃO I

Salário-Familia
Art. 74. Salário-Família é n auxílio em dinheiro pago 1'"0 rnflltar para
custear, em parte, a educação é assistência a seus filhos e outros dependentes.
P8xágrafo único. O Salário-Família é devido ao militar, no valor e nas
condições previstas na legislação específica.
Art. 75. O Salário-Família é Isento de tributação e não saíre desconto
de qualquer natureza.
SEÇÃO II

Da Assistência

Médico-Hospitalar
Art. 76. A Unii'io proporcíonará rao
militar e aos seus dependentes assistência médico-hospitalar através das
organizações do Serviço de Saúde e da
Assistência Social das Mínlstéríos Militares, de acordo com o disposto no
artigo 82 desta Lei.
Art. 77. Em princípio, a organização de saúde de um Ministério destina-se a atender o pessoal dele dependente.
§ 1'> Nas localidades onde :1aQ houver organização de saúde de uma das
Forças Armadas, os militares pertencentes a esta serão atendidos em organização de outra Força Armada.
§ 2.0 Em casos especiais, o militar
poderá baixar a organização nospitalar de outra Força Armada. quando
desse fato não resultar qualquer prejuízo aos componentes desta>
Art. 78. O militar da ativa terá
hospitalização e tratamento custeados pela União em virtude dos motivos dispostos nos itens 1, 2 e J do artigo 12·1 desta Lei.
§ 19 A hospltallzaçâo para o militar
da ativa não enquadrado neste artigo, será gratuita até 60 (sessenta)
dtas, consecutivos ou não, 80 cada
ano civil.
§ 2 Todo militar terá tratamento
por conta da Uníão. ressalvadas as
indenizações mencionadas na 1 espectiva regulamentação.
Art. 79. Para os efeitos do disposto
no artigo anterior a internação de
militar em clínica ou hospita' espe0

ATOS DO PODER

cialízados, nacionais ou estrangeiros,
estranhos aos serviços
hospitalares
das Forças Armadas, será autorizada
nos seguintes casos:
1 - Quando não houver organização hospitalar militar no local;
2 - Em casos de urgência, quando
a organização hospitalar militar local
não possa atender;
3 - Quando a organização nospítalar local não dispuser de chmca especializada necessária.
Art. 80. A assistência médrco-hospite.lar ao militar será prestada nas
condições da presente Seção, cem os
recursos próprios dos Ministérios Militares.
Art. 81. Os recursos para ,~ [-::::15têncía médico-hospitalar aos dcpendentes dos militares provirão de verbas consignadas no Orçame.nc
da
G.-'i~O e de conta-ibuíçôes estacelecidas
.na forma do disposto no parágrafo 1Ç •
§ 1° Poderá ser estabelecida a contríbuíçâo de até 3% (três po' cento)
do soldo do militar, para ccnstauuçâo
de um Fundo de Saúde de cada Força
formada. regulamentado pelo -vspectIVO

Mínístro ,

*2

Para efeitos de aplicação deste
nrtígo, são considerados dependentes
de; militar os definidos nos arutgos 154
e 155 desta Lei.
Art. 82. As normas con..I u óes de
atendimento e indenizações reícrentea
à presente Seçào serão reguladas por
ato do Poder Executvío .
Parágrafo único. As praças especiais e as demais praças, da a uva, fi88.m isentas do pagamento de diárias
de hospitalização.
0

SEÇÃO IH

Do Funeral

Art. 83. A União assegurare sepultamentc condigno ao militai.
Art. 84. Auxilio-Funeral é ; quantdtatívo concedido
tear
as
despesas com o sepultamento do militar.
Art. 85. O Auxílio-Funeral Equivale a duas vezes o valor do vudo do
posto ou graduação do militar falecido, não podendo ser inferior. a duas
vezes o valor do soldo de cabe enga. jado .
Art. 86. Ocorrendo o falecimento
. do militar, as seguintes provrdênctas
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devem ser observadas para a concessão do Auxílio-Funeral:
1 - Antes de realizado o enterro,
o pagamento do Auxilio-Funeral será
feito a quem de direito pela organização militar a que pertencia o militar, Indep. identemente de qualquer
formalidade, exceto a da apreccntaçâo
do atestado de óbito;
2 - Após
sepultamento do militar, não se tendo verificado o caso do
item anterior, deverá a peSSQ3 que o
custeou, mediante
apresentacàc do
atestado de óbito, solicitar o ceembol50 da despesa, comprovando-a com 'Os
recibos em seu nome, dentro da prazc de 30 (trinta) dias, sendo-lhe, em
seguida, reconhecido o crédito to paga
a importância correspondente aos recibos, até o valor-limite estanelecído
no artigo anterior;
3 - Caso a despesa com o sepultamento, paga de acordo com o Item
anterior, seja inferior ao valor do Auxilio-Funeral estabelecido, a diferença será paga aos benefícíártos nabílitados à pensão militar, mediante petição à autoridade comoetente,
4 - Decorrido o prazo de c~O (trinta) dias. sem reclamação do AuxílioFuneral por quem haja custeado o
sepultamento do militar, sera I..> mesmo pago aos beneficiarias hamütados
a pensão militar, mediante peuçào à
autoridade competente.

°

Art. 87. Em casos especiais e a Critério da autoridade competente, poderá a União custear díretan.ente o
sepultamento do míêítar .
Parágrafo uníco . Vertricando-se a
hipótese de que trata este artigo, não
será pago, aos beneficiários, o Auxt-

Iío-Puneral .

Art. 88. Cabe à União a trasladação do corpo do militar da atava ralecido em campanha, na manutenção
da ordem pública ou em acidente em
serviço, para localidade, no território
nacional, solicitada pela fUU1l11a.
SEÇÃO I1i

Da Alimentação

Art. 89. Tem direito à alimentação por conta da União:
1 - O militar servindo, a serviço ou
vinculado a organização militar com
rancho próprio ou ainda, em campanha, manobra ou exercício;
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2 - O aluno do Colégio Naval, Escola Preparatória, Centro, Escola OH
Academia de Formação de Oftciaís da

ativa ou de praças e aluno gratuito
de Colégios Militares;
3 - O preso civil quando recolhi-

do a organização mtlítar;

4: - O convocado destgnadc para
incorporação ou o voluntário a partir da data de sua apresentação à 01'ganízação mih tal';

5 -

O aluno dos Centro e Escolas

de Formação de Oficiais da ttcserva,

quando em exercício e instrução que
justifique a sua alimentação por con-

ta da União.
Parágrafo único. O direito de que
trata o presente artigo, observadas as
urescrtçôes do Poder Executivo poderé ser estendido aos civis uue prestem
serviço nas organizações -rnlitares ,
Art. 90. A etapa é a ímpon.ancía
em dínhelro correspondente ao custeio
da ração na região ou localidade considerada, sendo o seu valor igual para
as três 'Forças Armadas e fixado semestralmente pelo Poder Executivo.
Art. Hl. Os gêneros de patol ou de
subsistência S81'ão, em prfncicíc, fornecídcs em espécie à organizaçào mlJítar pelos estabelecimentos ou organizações de subsistência, se riouver.
Art. 92. Em principio, toda ergamzacão militar deverá ter Rancho
próprio organizado, em condições de
proporcionar rações preparadas aos

seus integrantes.

Parágrafo único. O militar, quando sua organização ou outra nas proximidades do local de serviço ou ex-

peuíente não lhe -aossa rorr

':'1'

aü-

mentação per conta da Unlao e, por
imposição do horário de trwoalho e
distância de sua residência, seja. obrigado a fazer refeições fora .l;... mesma, tendo despesas
extraor-tmárías
de alimentação, fará JUS:
1 ~ A 10 vezes o valor da. etapa
comum fixada para a
locandade,
quando em serviço de escala de duração de 24 (vinte e quatro) horas:
2 - A metade do previsto no item
1 anterior, quando em serviço ou expediente de duração igual ousL,periOI
a 8 (oito) horas de efetivo era'ralho,
mas inferior a 24 (vinte e quatro)
horas.

Art. 93. A praça de graduação inferior a Terceiro-Sargento quando
servir em organização militar qUE. não

tenha Rancho organizado e não pos-

sa. ser arranchada por outra ergamzaçãc nas prcximldades terá direito à
indenização do valor igual à etapa C8mum fixada para a IOCi)§ 10 A

praça da graduaçâa referida.

neste artigo que é alojada

€

arraucha-

da em organização militar, quando em
Jérías regulamentares e não for alimentada por oonta do Estado, receberá a indenização estipulada neste artigo.
§ 2.~ Idêntica indenização receberá
a praça casada, de graduação inferior
a Terceiro-Sargento, quando servir em
I,
'dade Er
'-...."eg ~J;;; correspondente à gratificação de maior
valor e esteja acompanhada de sua
esposa.
~ 30 E' vedada a acumulação do direito previsto neste artigo CO.'T) o disposto no parágrafo único du artigo
92, desta Lei.
Art. 84. E' vedado o desarranchamente para o pagamento de etapas el~
dinheiro.

Art. 95. O Poder Executivo, em decreto comum às Forças Armadas, regulamentará a aplicação desta Seção.
SEÇÃO

v

Do Fardamento

Art. 96. O cadete, aspirante, aluno
do Centro de Formação de Pilotos
Militares, aluno ele Escola Preparatória de Cadetes ou Colégio Naval, aluno gratuito, órfão, de Colégio Militar
e praças de graduação ínfertor 8 "1'e1'ceíro-Sargento têm direito, por conta.
da União, a uniformes, roup.. orance
e roupa de cama, de acordo cem as
tabelas de dístrfbuícão e:' :))F;lE-'Cidas
pelos respectivos Mjnisteríos ,
Art. 97. O militar ao ser declarado
Aspirante-a-Oficial ou Guarda-Marinha, da ativa, ou promovido a. Terceí-.
to-Sargento, faz jus a um aUXÍÍlO para aquisição de uniformes no -aror de
3 (três) vezes o soldo de sua vraduação.
§ 10 Idêntico direito ao previsto neste artigo assiste aos nomeados oficiais.
ou sargentos mediante habíhbaçào em
concurso e aos nomeados Capelães Mi-

fitares.

§ 2 0 Os médicos, farmacêuticos. dentistas e veterinários, ouandc convocados, como praça especial, pata servi- .

ATOS DO

ço nuütar

;[]i(;!~.l,

pouca

,,-'uo.
Al"t, 98. AO

rrnsrc

reaem jus a um uu-

-,-ílio l'fll·,'l. aqui~içàu de unitormes no
\''l1,)1' ele 1 (um} solde da sua i;rac~uv.
Of'C;~l

zo para a repostção.
J 1',' A concessão crevíste ne-to arligo tur-sc-á medi;tntp. cíespacnc em
requerimento do militar ao SP.~l cc-

mandante.
~ 2.0 Quando a promoção Ior ao ~ri
metro posto rte oncsar-oenerat, o
adiantamento n que se refere este arligo, será de ::: (trf.s) V;WftS o valor do
soldo.
§ 3' A reposição ela udientamento
seré feita mediante desconte mensal

na prazo de 24 (vinte c quatro) meses.

s 4" O ndíantamento rerenco neste
~R~ requenõc ,1 cada 4
(quatro) anos se o rcnrter ocnnaneCl:r no mesmo posto ou graduecâo, podendo ser renovado em case de promoção, desde que líquídc o ,aJdo c1Eveôor do adiantamento cr.teríormente reecbldo.
Art. 90. ü militar que perder seu"
uniformes em qualquer smrstrc havid-o em orr;:aDi?açao militar, ou em ctcslccamento a serviço, receberá um auxilio corresroneentc .'0 valor de até
3 (três) vcaes o soldo ele seu oeste ou

ar tígo poderá

xraouacêo.

Fa1"!1.gmfo único.
1\0 comandante
do militar rxeíucicauo. por parucmar~ão deste, cabe pmv!di'mcilll' .;~nrlicâ,n
cia e, em solução, determinar se for
o case, o valor desse auxilio em nmçãc ela prejuízo sornco.
SEÇÃO

vr

Dos Ser/iicos 11.1313711 L:(JI~â'~'eIS
Art. 100, Os Ministérios (I.·111It.aes
poderão assegurar serviços -eemuot~:;.veis para o atenrtímento (!,\S necessidades em gêneros de aumentação.
l!est1.141'io, utensilios, serviços de: la.vanderia, cu:Jf(O~~ão e outros que se
rel.wioncm com <l;S necessidades cio
militar. em lccalidades ca.reme~ de

upçio social, quando for julgado de
conveniêncb par::1 seus inte,.;rp,ntes.

nt

Da 11.eI1m1,crac'io rio Militar

prmha

1lJ

['ais ou.

110

em, Cwn-

E.o;tei"ior

Cil.pí'T'ULO I

<'\'l'bofiG\al, Sub

ter-ente e Sargento que o , cquerer.
cuanctc promovido, ~?.rP. concedido um
'.lc1hnt::tme::ltu corrcsçcn-s-nte "e, vaIur etc um soldo do novo posto ou graõuacão. para aquisição de m.fonr.e,
«cscc que possua as condições de pra-
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Art. 101. Ao militar em cumpanba,
no pais ou no cxt"'l"ior, acucam-se, 110
que couberem, 8,3 cnscosicôcs elos arttgos 1'" fi roc «sata Lei, occervadas
ss pruacr-içõcs deste Titulo.
par-ágrafo único. Quando crn C011língelll..c ou l·'orç:1. "Bnllii1eira estiver
no exterior em C'ln,pri!llcr.to de com-

promissos Internacícnala de caráter
cacíríco. uue venham
evoluir para
Situad.o de belig:~dneja rcconuecída
c

em ,-i"to do Poder ~X8CUtiVO, oe seus

íntegrantes pa~sarão [1, ser rilmunH~~
dos segundo o estabel(o(;ldo neste TItulo a contar da cata fixada naquele
ato.
I\rt. 102.. Ao militar que seguir para
um teatro de operações, e enquanto
nele efetívameute permanecer além
da remuneração, será devido;
1 _ Abono de oemnanna:
2 -- GmtifkaçEio de Campunha .

Parágrafo ún~co. Para os erencs do
disposto neste Titulo, CO!1sirlr.ram-~e
teatros de operações as arcas ";"og,ancas como tais definidas e delimitadas em decreto do Poder sxecuuvo.
Art. 103.O pagamento ao militar
empenbedc em teatro ;Je "~til'i!'çôe8
situado fora do tcrrnono nacional
p-cccssa-ce da rorma seaurme
1 _ Remunerncãc p fhlán,)-D''''mi~
lia. pagoj; em moeda naelona; ['I pessca ou li. :clsticuiçã:J que c in',r;n~~~a

do nomear;
2 - Abono de campanha: pago ern
n1G8r!;t nacional ao próprio m;iii!l.r;
~ _
Grl1tWcaGão de
can.pcnnc:
t~truZl

paga en: mccdc nacional 0'..\
geíra, conforme

IOL"

regulado

pElO

ro-

ucr zxecnuvo.
r'ar::"~r!iio

úníco . Os li(;sc(J! tos

',1

que P.~Úv;}l' suj",ito o roiliL"l.l' scrõc ce-

uceicos da parcela paga no
moeda nacionnl .
Art. 10'1,. O muítar

'c-us

c(l!l~lderado

em
(k-

:--.·10aL·çcida ou ex:r__·,vi::<.clo, pris;.'.ll1ei:!:o
de"g"erra Oll internad,? em pais neutl'O, t.erá a remmlCj-T,çrtO !)aga aos bene.ficiiu-ios com direi tu à ;;u,'

militar.

i;<:n~;';o
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I" No caso do militar desai-arecído
extraviado, decorrtdos G "seis r meses, tar-se-á habilitação dos oeneftclártos na forma da tet, cess« ode o
pagamento da remuneração.
§ 2° Verificando-se o reaparecrmente; do miütar. e apuradas:1ô causas
§

0":1

de seu afastamento, caber-Ihe " ce for
o caso. o pagamento da drlerenca entre o montante a que faria- jus, se ti-

vesse permanecido

em servíco e a

pensão recebida pelos beneficiários.

Art. 109. O militar, servicc.o em
navio de guerra que for recolhido a
POTtO, f-ora do teatro de operações,
para execução de reparos, continuara
percebendo ' grattríce cà o de «mpanha das condições abaixo:
1 - Até 30 (trinta) dias, para execução de reparos destinados à manutenção da eficiência do navio;
2 - Até 60 (sessenta) dias, para reparos de avartes sotradas em
mt-ata
per ação do íntrr-'

CAPíTULO II

TiTULO IV

Do Abono de Campanha

Da Remuneração do Militar na
Inatwidade

Art. 105. O Abono de.Camr):).nha é
igual ao valor do soldo do oosto 0'.-1
graduação do militar e é concedido

apenas uma vez durante todo o curso

das operações.
Parágrafo único. O Abono de Campanha é pago ao deslocar-se o militar

para um teatro de operacôes ou ao se

iniciarem as hostüídades, para os que

nele se encontrem.
CAPíTur J In
Da Gratificação de canunntia

Art. lOS. A Gratificação de Cam-

panha é concedida mensalmente ao
militar que permanecer no teatro de
operações e tem o valor do soldo do
..eu posto ou graduação.

Gratificação de Campanha
é paga a contar da data em que o militar seguir para o teatro de operações ou daquela em que começarem
as hostilidades, quando nele se encontrar.
~ 2° O direito à gratífícaçao deste
artigo cessa na data do termír:o das
hostilidades, reconhecida em ,;to do
Poder Executivo, ou da retirada do
militar do teatro de operações .
Art. 107. O militar baixado a hospital, em conseqüência de ferimento
ou enfermidade contraída em campanha, continuará recebendo 1.1, gratificação de campanha durante todo o
tempo em que estiver bospítailzado ou
em licença por tal motivo, até o término das hostilidades.
Art. 108. O Subofícial, Su n.enente
ou Sargento em operações rle guerra
que, designado pelo Comandante da
Força, dsempenhar funções ele oficial. faz JW" ~I remuneração f. zratrJicaçâo de campanha do posto CUj2.3
fU!..ÇC2~; exercer.
§ jc A

CAPíTULO!
Da Remuneração e Outros Direitos

Art. 110. A remuneração do militar na ínatívídade - reserva remunerada ou reformado - compreende:
1 - Proventos:
2 - Auxílio-invalidez;
3 - Adicional de ln~Jtivida~lc
Parágrafo único. A remuneração
dos militares na ínatívídad-, será revista sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moedn,
se modificar a remuneração dos militares da ativa.
Art. 111. O militar ao ser transfe-

rido para a inatividade faz jus:

1 - Ao valor de 1 (um) soldo do
último posto ou graduação que possuía na ativa;
2 - Ao transporte, nele compreendtdas a passagem e a translação da
respectiva bagagem para si e SBUS
dependentes e um empregado doméstico, para o domicílio onde fixará residência dentro do território naclona..
Parágrafo
único. O dírelto
ac
transporte prescreve após decorridos
120 (cento e vinte) dias da data da
primeira publicação oficia] do ato de
transferência para a inatívídace.

Art. 112. O militar na inatividade
faz jus ainda, no que lhe for aplicável, aos direitos constantes das Seções I, II, III e VI do Capitulo V
do Título II desta Lei.
Parágrafo único. Para 'fins de cálculo do valor do auxílio-funeral será
considerado como posto ou graduação
do mlütar na inatividade, o correspendente ao soru., que serviu de base
para o calculo de seus proventos.

ATOS

CAPíTULO II

SEção

Ir

Dos Proventos

Do Saldo e das Cotas ele Soldo

SEção I

Art. 118. O soldo constitui a parcela básica dos proventos a que faz
jus o militar na inatividade, sendo o
seu valor igual ao estabelecido para o
soldo do militar da ativa de mesmo
posto ou graduação.

Disposições Preliminares

Art. 113. Proventos são c quantitativo em dinheiro que o mtlíbar percebe na inatividade, quer na reserva
remunerada quer na situação de teformado, constituídos pelas seguintes
parcelas;
1 -
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Soldo ou Quotas de Soldo;

.~

2 Gratificações e Indenização,
incorporáveis.
Art. 114. Os proventos 3d.O devidos
ao militar quando for desügudc da
ativa em virtude de:
1 - Transferência para a reserva
remunerada;
Reforma;
3 - Retorno a inatividade após
convocação ou destgnação peru o serviço ativo, Quando já se encontrava
na reserva remunerada.
Parágrafo único. O mílírar de que
trata este artigo ccrrtínuará a perceber sua remuneração até a publicação de seu desligamento no boletim interno de sua organização militar, o que não poderá exceder de
45 (quarenta e cinco) dias :\ data da
prtmeíra publicação oficial do respectivo ato.
2 -

Art. 115. Suspende-se, temporartamente, o direito do militar à percepçâc dos proventos na data da sua
apresentação à organização militar
competente quando na forma da legislação em vigor, retornar a ativa
for convocado ou designado para ó
desempenho de cargo ou comissão nas
Forças .Armadas.
Art. 116. Cessa o direito à percepção dos proventos na data:
1 - Do falecimento;
2 - Para o oficial, do ato que o
prive do posto e da patente, e, para.
a praça, do ato de sua exclusão a
bem da disciplina das Forças Armadas.
Art. 117. Na apostila de proventos
será observado o disposto nos artigos
118 a 123 e 128 § 2.°, desta Lei.

Parágrafo
único. Para efeito de
cálculos, o soldo
dívídír-se-á
em
cotas de soldo, corraspondendo cadu uma a 1/30 (um trígésrmo. do
sev valor.
Art. 119. Por ocasião dê sua passagem para a inatividade, o militar
tem direito a tantas cotas de soldo
quantos forem os anos de serviço,
computáveis para a inatividade, até o
máximo de 30 (trinta) anos
Parágrafo
umco . Para efeito de
contagem destas cotas. a fração do
tempo igualou superior a 180 (cento
e oitenta) dias será censlderacla como
1 (um) ano.
Art. 120. O oficial que contar mais
de 35 (trtuta e cinco) anos de serviço, quando transferido pa-ra a inatividade, terá o cálculo de seus proventos
referido ao soldo elo posto
imediatamente
superior, de acordo
com os artigos 119 e 123 desta Lei se
em sua Força Armada extsuír em
tempo de paz, posto superior ao seu,
mesmo que de outro Corpo, QuadfO,
Arma ou Serviço.
Parágrafo único. O oficial nas con-

dições deste artigo, se oc.tpante do
último posto da hierarquia militar de

sua Força Armada, em tempo óe paz,
terá o cálculo dos proventos tornandoSe por base o soldo do seu próprio
posto
acrescido de 20% vinte por
cento) .
Art. 121. O Subofícíal (>11 Subtenente quando transrerrd., para a ínatividade, terá o cálculo ue seus proventos referido ao soldo de SegundoTenente, desde que conte mais de 30
(trinta) anos de serviço.
Art. 122. As demais praças que
contem mais de 30 (trinta) anos deserviço, ao serem transferidas para a
inatividade, terão o cálculo de seus
proventos referido ao soldo de graduação imediatamente superior à que
possuíam no serviço ativo.
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seção m

Grcdiiícucôes e ntâcnizcçõee
Lnccrpcraxeis
AL't. 123. São consideradas Gratrft-

caçoes e Indenízaçócs Incorporáveis.
1 -- Gratificação de Tempo -ie serviço;
2 ~ Gratíftcaçào de
Habilitação
Militar;
:=3 _.- Indenização de
Corr.pensação
Orgânica, na forma estabelecida nos
artigos 63, 69, 124 § 1.", I.H e 13v,
desta Lei.
Parágrafo único. A "base oe C?Jcuro" para o pagamento nas gruttrlcaçóes previstas neste artigo, dOS auxilios e de outros direitos d05 1'::1111tares na inatividade remunerada será
o valor do saldo ou quotas de soldo a
que o mlütar fizer jus na Inatrvídade.

SEção

IV

Dos lncapucitaâos
Art. 124. O militar Incanacitado
tera seus proventos refertdos - ao soldo integral do posto ou graduação em
que foi reformado, de acordo com a
legislação em vigor, e as gratificações
e indenizações
íncorporàvets a que
fizer justo quando reforma cio peles
seguintes motives:
1 - Ferimento recebido em campenha ou na manutencào da ordem
pública ou por enfermidade contraída
nessas situações ou que nelas tenham
sua causa enctente,
2 - Acidente em serviço:
3 ~ Doença, moléstia ou enfermidade,
adquirida em tempo de paz,
tendo relação de causa e efeito corri
o serviço;
4 - Acidente, doença, mcrestda ou
enfermidade, embora sem relação de
causa e efeito com o serviço, desde
que seja considerado invalido, ímpossfb.Iítado total e permanentemente
para qualquer trabalho.
§ 1" A Indenização de Compensação
Orgânica de que trata o artigo 123 é
calculada em seu valor máximo nos
casos abaixo:
1 - Para os fins deste artigo;
2 - Para o militar que não faça
jus à indenização de que trata o artigo 63 ou à gratífícação integral de
que trata o artigo 162, quando realizar vôo ou deslocamento em aronave

militar, por motivo de serviço, por ordem de autoridade competente, e for

vítima de acidente aéreo que resulte
om sua incapacidade definitiv-a.
~ 2° Nã-o Sf; aplicam as disposições
do presente artigo ao militar que, já
na situacâo de inatividade, passe a se
encontrar na situação referida no item
4. a não ser que fique comprovada,
por Junta Militar de Saúde, relação
de causa e efeito com o exercício de
suas funções enquanto esteve na ativa.
Art. 125. O oficial ou a praça com
estabilidade assegurada, reformado
por Incapacidade definitiva decorrente oc acidente. doença, moléstia ou ent ermíoade, sem relação de causa e
efeito com o serviço, ressalvados os
casos do item 4 do artigo anterior, perceberá os proventos nos limites impostos pelo tempo de serviço computá vel para a matívídade, observadas
as condições estabelecidas nos artigos
119 e 123 desta Lei.
Parágrafo único, O oficial com l1"".1a1:::'
de 5 (cinco) anos de serviço ou a praÇOl com estabilidade assegurada, que se
encontrar nas condições deste artigo,
não pode receber, como proventos,
quantia mferior ao soldo do posto ou
graduação atingido na inatividade
para fins de remuneração.
CAPíTULO IH

Do Auxílio-Invalidez
Art. 126. O militar da ativa que fOI

ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido. impossibilitado total e permanentemcnte para qualquer trabalho,
n5.D podendo prover os meios de sua
subststêncla, fará jus a um AuxílioInvalidez no valor de 25% (vinte e
cíncc por cento) da soma da "base de
cálculo" com a Gratificação de Tem!)0 de Serviço. ambas previstas no art:go 123, desde que satisfaça a uma
das condições abaixo especificadas,
devidamente declaradas por Junta MiIitar de Saúde:
1~ Necessttar internação em instituição apropriada, militar ou não:
2; -- Necessitar ele assistência ou
de cuidado permanentes de enfermagem.
~. I'' Quando, por deficiência hospitalar cu prescrição médica comprovada.. por Junta Militar de Saúde, o militar nas condições acima receber tra-
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tamento na própria residência, também fará jus ao Auxílio-Invalidez.
§ 2° Fará jus ao mesmo benefício o
militar enquadrado nos artigos 2° e
30 do Decreto-lei n'' 8.795, de 23 de
janeiro de, 1946, desde que se encontre nas condições estabelecidas neste
artigo.
§ 3° Para continuidade do direito
ao recebimento do Auxílio-Invalidez,
o militar ficará sujeito a apresentar
anualmente declaração de que não
exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada e, a critério da
administração submeter-se periodicamente, à inspeção de saúde de COI1trole, sendo que no caso de oficial
mentalmente enfermo ou de praça,
aquela declaração deverá ser firmada
por dois oficiais da ativa das Forças
Armadas.
§ 4° O Auxilio-Invalidez será SUêpenso automaticamente pela autoridade competente, designada pelos Ministros Militares no âmbito de seus
Ministérios, se for verificado que o
militar beneflcíado exerce ou tenha
exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção de
saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas neste artigo.
§ 5° O militar de que trata este Capítulo, terá direito ao transporte, dentro do território nacional, quando for
obrigado a se afastar do seu domicílio
para ser submetido à inspeção de saúde de controle, prevista no § 3° deste
artigo.
~ 6° O Auxílio-Invalidez não poderá
ser inferior ao soldo de cabo engajado.
CAPíTULO IV
Do Adicional de Inatividade

Art. 127. O Adicional de Inatividade mencionado no artigo 110 é calculado mensalmente sobre os respectivos
proventos e em função da soma do
tempo de efetivo serviço com os acréscimos assegurados, na legislação em
VIgor, para esse fim, nas seguintes
condições:
1 -,20% (vinte por cento), quando
o tempo computado for de 40 (quarenta) anos;
2 - 15% (quinze por cento), quando o tempo computado for de 35 (trinta e cinco) anos;
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10% (dez por cento), quando o
3
tempo computado for de 30 (trinta)
anos.
CAPíTULO V

Das Situações Especiais

Art. 128. O militar reformado ou
da reserva remunerada, que na forma

da legislação em vigor, retornar a ati ~
va, for convocado ou designado para o
desempenho de cargo ou comissão nas
Forças Armadas, perceberá a remuneração da ativa do seu posto ou graduação a contar da data da apresentação à organização militar competente, perdendo, a partir dessa data, o
direito à remuneração da inatividade.

§ 1° Por ocasião da sua apresentação, o militar de que trata este arttgo terá direito a um auxílio para aquisição de uniformes, correspondente ao
valor do soldo de seu posto ou graduação.
§ 2° O militar de que trata este artigo, ao retornar à inatividade, terá
sua remuneracâo recalculada em funcão do novo cômputo de tempo de serviço e das novas situações alcançadas
nelas atividades que exerceu, de acordo com a legislação em vigor.
Art. 129. Não estão compreendidos
11'1.5 disposições do artigo 119 os militares amparados por legislação especial que lhes assegura, por ocasião da
»assagem para a inatividade. soldo,
gratificações ou vencimentos integrais
do posto ou graduação a que eles fazem jus, efetivamente, na inativida-

de.

Art. 130. O militar, reformado com
fundamento no Decreto-lei n- 8.795,
de 23 de janeiro de 1946, terá o cálculo de seus proventos referido' ao soldo do posto ou graduação a que ele
faz jus. efetivamente, na inatividade.
Parágrafo único. O militar de que
trata este artigo tem assegurado,
quando concedido por ocasião de sua
reforma, o acréscimo de 25% (vinte e
cinco por cento) da "base de cálculo"
prevista no parágrafo único do artigo
123.

Art. 131. O militar, que retornar à
ativa ou for reíncluído, faz jus à remuneração, na forma estipulada nesta Lei para as situações equivalentes,
na conformidade do que for estabelecido no ato de retorno ou reínclusão .
Parágrafo único. Se o militar fizer
jus a pagamentos relativos a períodos
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anteriores à data do retorno ou reínclusão, receberá a diferença entre. a
importância apurada no ato de ajuste

de contas e a recebida dos cofres pú~
blicos a título de remuneração, pensão, ou vantagem, nos mesmos períodos
Art.

132. No caso de retorno ou reinclusão com ressarcimento pecuniário, o militar indenizará os cofres públicos, mediante encontro de contas.
das quantias que tenham sido pagas à
sua família, a qualquer título.
Art. ,133. Aplicam-se as disposições
deste titulo, no que couber, ao convo-

cado para a ativa que for reformado

por incapacidade definitiva de acordo
com a legislação em vigor.
Art. 134. O militar enquadrado no
artigo 63 e que não perceba em definitivo as 10 (dez) quotas de que trata
o artigo 68, quando realizar deslocamento em aeronave militar, a serviço
de natureza militar, por ordem de autoridade competente, rara jus, para
fins de pagamento definitivo na inatividade, a quotas de Indenização de
Compensação
Orgânica,
calculada
pela metade do seu valor.
§ 10 Para fins de pagamento definitivo na inatividade. os deslocamentos
em aeronave militar serão registrados
em caderneta própria ou nos assentamentos do militar, conforme for determinado em cada Ministério.
§ 20 A indenização de que trata este
artigo não é acumulável com a prevista no § lodo artigo 124 desta Lei.
Art. 135. O militar enquadrado no
artigo anterior terá direito ao pagamento definitivo na inatividade, de
um número de Quotas de Indenização
de Compensação Orgânica igual ao
obtido pela seguinte divisão:
~ dividendo: o número de horas totalizadas como é determinado no § 10
do artigo anterior;
~ divisor: o número de horas de
vôo que tenha sido estabelecido, como
exigência mínima, no plano de provas em vigor, quando cumprir sua última atividade de vôo;
~ quociente: o número de quotas a
que tem direito, para pagamento definitivo na inatividade, de conformidade com o artigo 134. sendo desprezado
o que exceder de 10 (dez) quotas.
§ 10 Para fins deste artigo, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a

unidade e as inferiores àquele limite
serão desprezadas.
§ 2 0 O militar que tiver feito jus a
quotas de Indenização de Compensação Orgânica pelo valor integral e
quotas pela metade daquele valor,
complementará com estas últimas o
total daquelas até completar o limite
de 10 (dez) quotas.
TITULO V
Dos descontos em folha de pagamento

CAPíTULO I
Dos Descontos

Art. 136. Desconto em folha é o
abatimento que, na forma deste Título, pode o militar sofrer em uma fração de vencimentos ou proventos para
cumprimento de obrigações assumidas
ou impostas em virtude de disposições
de lei ou regulamento.
Art. 137. Para os efeitos de descontos do militar, em folha de pagamento,
sâo consideradas as seguintes importâncias mensais, denominadas "bases
para desconto":
1 ~ O soldo do posto ou da graduação efetivos, acrescido das gratificações de tempo de serviço e de habilitação militar, para o militar da ativa;
2 ~ Os proventos, para o militar da
reserva remunerada ou reformado.
Art. 138. Os descontos em folha são
classificados em:
1 ~ Contribuição para:
a) a Pensão Militar;
b) a Fazenda Nacional, quando fixada em lei.
2 - Indenizações:
a) à Fazenda Nacional, em decorrência de dívida;
b) pela ocupação de próprio nacional.
3 - Consignações para:
a, pagamento de mensalidade SO~
cial, a favor das entidades consideradas consignatárias, estabelecidas na
forma do artigo 146;
b) cumprimento de sentença judicial para pensão alimentícia;
c) os serviços de assistência social
dos Mínístérios Militares;
d) pagamento da indenização prevista 110s artigos 61 e 62;
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e) pagamento de aluguel de casa
para residência do consignante;
!) outros fins do interesse de cada
Ministério Militar, e determinados por
ato do respectivo Ministro.
Art. 139. 'Os descontos em folha
descritos no artigo anterior são ainda:
1 - Obrigatórios:
- os constantes dos itens 1 e 2; letras "b" e "d" do item 3, do artigo
anterior.
2 - Autorizados:
- os demais descontos mencionados
no item 3 do artigo anterior.
Parágrafo único. Os Ministérios
Militares regulamentarão os descontos previstos no item 2 deste artigo.

CAPíTULO II
Dos Limites

Art. 140. Para os descontos em folha, a que se refere o Capítulo I deste Título, são' estabelecidos os seguintes limites, relativos às "bases para
desconto" definidos no artigo 137:
1 - Quando determinados por lei ou
regulamento: quantia estipulada nesses atos;
2 - 70% (setenta por cento): para
os descontos previstos nas letras "b",
"c" e "e" do item 3 do artigo 138;
3 - Até 30% (trinta por cento):
para os demais, não enquadrados nos
itens anteriores.
Art. 141. Em nenhuma hipótese, o
consignante poderá receber em folha
de pagamento a quantia líquida inferior a 30% (trinta por cento) das bases estabelecidas no artigo 137, mesmo
nos casos de suspensão do pagamento
das gratíffcaçõea.
Art. 142. Os descontos obrigatórios
têm prioridade sobre os autorizados.
§ 1" A importância devida à Fazenda Nacional ou à pensão judicial, superveniente à averbação já existente,
s e r á obrigatóriamente descontada
dentro dos limites estabelecidos nos
artigos 141 e 142.
§ 2" Nas reduções dos descontos autorizados que se fizeram necessários
para garantir a dedução integral dos
descontos referidos neste artigo, serão
assegurados aos consignatários os juros de mora, as taxas legais vigentes,
decorrentes da dilatação dos prazos
estipulados nos respectivos contratos.

§ 3" Verificada a hipótese do parágrafo anterior, só será permitido novo
desconto autorizado quando este estiver dentro dos limites fixados neste
Capítulo.
Art. 143. O desconto originado de
crime previsto no Código Penal Militar não impede que, por decisão judicial, a autoridade competente proceda
ti,
buscas, apreensões legais, confisco
de bens e seqüestros no sentido de
abreviar o prazo de indenização à Fazenda Nacional.
Art. 144. A dívida para com a Fazenda Nacional, no caso do militar
que e desligado da ativa, será obrigatoriamente cobrada, de preferência
por meios amigáveis, e na ímposstbíudade desses, pelo recurso ao processo de cobrança fiscal referente à Divida Ativa da União.

CAPíTULO IH
e Consignatários
Art. 145. Podem ser consignantes o
Oficial, Aspirante-a-Oficial, GuardaMarinha,
Suboficial,
Subtenente,
Sargento, bem corno Cabo, 'I'aífetro e
Marinheiro com mais de 5 (cinco)
anos de serviço, da ativa, da reserva
remunerada ou reformado.
Parágrafo único. Praças em outras condições só poderão ser consignantes mediante permissão expressa,
de autorrdade competente, conforme
for estabelecido pelos Ministros Militares em cada Força Armada.
Art. 146. O Poder Executivo especificará as entidades que devam ser
consideradas
consignatárias
para
efeito desta Lei.
Dos Consignantes

TiTULO VI
Disposições Diversas
CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 147. A aplicação desta Lei écomum às Forças-Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica.
Parágrafo único. Os casos passíveis
de Interpretação serão resolvidos pelo
Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas, conr base em parecer-es dos
Ministros Militares.
Art. 148. O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação
com base no solde do posto de Almirante-de-Esquardra ou equivalente,
observados os índices estabelecidos na,
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Tabela de Escalonamento Vertical
anexa a esta Lei.
Parágrafo único. A Tabela de soldo

resultante da aplicação do Escalonamento vertical, deverá ser constituída
por valores arredondados de múltiplos
de 30 (trinta) .

Art. 149. Qualquer que seja o mês
considerado, o cálculo parcelado de
vencimentos e indenizações terá o divisor igual a 30 (trinta).
Parágrafo único. O Salário-Família
é sempre pago integralmente.
Art. 150. O militar transferido per-

ceberá adiantadamente, se for o caso,
pela organização militar de origem,
os vencimentos, as indenizações e

Salário-Família correspondentes ao
mês da data de ajuste de contas.
§ 19 Após o ajuste de contas ne-

nhum pagamento será feito ao militar pela organízaçãc de origem, salvo
quando ') embarque for sustado por
ordem supertor, caso em que voltará
à situação anterior ao ajuste de contas, para efeito de pagamento.
§ 2.° Na organização militar de destino será realizado o acerto das diferenças acaso verificadas no pagamento realizado na organização militar
de origem.
Art. 151. A remuneração a que faria jus o milítar falecido é calculada
até o dia do falecimento inclusive e
paga àqueles constantes da declaração de beneficiários habilitados.
Art. 152. Ficam excluídos do limite estipulado no artigo 5.° do Decreto-lei H.O 1.202, de 17 de janeiro
de 1972, as gratificações e indenizações, bem como o Auxílio-Invalidez e
o Adicional de Inatividade de que
trata o artigo 110.
Art. 153. O Poder Executivo, em
decreto comum às Forças Armadas,
regulamentará o pagamento mensal
devido ao militar, utilizando o sistema de crédito em conta-corrente
'bancária.
Art. 154. São considerados dependentes do militar, para todos os efeitos desta Lei:
1) Esposa;
2) Filhos menores de 21 anos ou
inválidos ou interditos;
3) Filha solteira, desde que não receba remuneração;
4) Filho estudante, menor de 24
anos, desde que não receba remuneração;

5) Mãe viúva, desde que não receba
remuneração;
6) Enteados, adotivos e tutelados,
nas mesmas condições dos itens 2,
3 e 4.
parágrafo único. Continuarão compreendidos nas díspostçóes deste artigo a viúva do rr-nítar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados neste artigo
desde que vivam sob a responsabilidade da viúva.
Art. 155. São ainda considerados
dependentes do militar, para fins do
artigo anterior, desde que vivam sob
sua
dependência econômica, sob o
mesmo teto e quando expressamente
declarados na organização militar
competente;
1) Filha, enteada e tutelada, viúvas, desquitadas ou separadas, desde
que não recebam remuneração;
2) Mãe solteira, madrasta viúva;
sogra, viúva OH solteira; bem como
separadas ou desquitadas, desde que,
em qualquer dessas situações, não
recebam remuneração;
3) Avós '3 pais, quando inválidos ou
interditos;
4) Pai maior de 60 anos, desde que
não receba remuneração;
5) Irmãos, cunhados e sobrinhos,
quando menores ali. inválidos ou interditos, sem outro arrimo;
6) Irmã, cunhada e sobrinha, solteiras, viúvas, separadas ou desquitadas, desde que nã-O recebam remuneração;
7) Netos, órfãos, menores ou inválidos ou interditos;
8) Pessoa que viva sob a sua exclusiva dependência econômica no
mínimo há cinco anos, comprovados
mediante justificação judicial.
CAPíTULO II

Disposições Especiais
Art. 156. Os Ministros Militares do
Superior Tribunal Militar terão vencimentos rrxados em legislação específica.
Art. 157. A remuneração dos militares da etíva, em serviço no exterior,
em tempo de paz, será estabelecida
em lei especifica.
Parágrafo único. Ao militar, nas
condições deste artigo, são assegurados os direitos de assistência médicohospitalar, alimentação e fardamento,
de conformidade com o estabelecido
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nos artigos 76 a 82 e 89 a 99 desta
Lei, no que lhe for aplicável.
Art. 158. O convocado para manobra, exercício ou manutenção da ordem interna, não faz jus à remuneração pre vista nesta Lei quando optar pelos vencimentos, remuneração
ou salário a que tiver direito como
servidor federal, estadual, territorial
ou municipal.
Parágrafo único. Este artigo é extensivo ao servidor das organizações
ou entidades que exerçam atividades
por delegação do Poder Público ou
sejam por este mantidas ou administradas.
Art. 159. Aos militares que participarem de trabalhos de construção de
estradas, aeródromos e obras públicas, mapeamento e levantamento cartográfico e hidrográfico, construção
de Instalações de rede de proteção ao
vôo, poderão ser atribuídas gratificações "pro labore" na forma que for
estabelecida em convênio com os Ministérios interessados nos referidos
trabalhos, à conta. dos recursos destinados aos mesmos.
Art. 160. Os Oficíais da reserva
remunerada, professores nào contratados do Magistério Militar, terão os
mesmos vencimentos, indenizações e
demais direitos concedidos aos oficiais
da ativa do mesmo posto, quando cabíveis.
Art. 161. Aplicam-se ao militar da
ativa que opera ou tenha operado, a
partir de 17 de novembro de 1950,
comprovadamente, com raios-X e
substâncias radioativas, as disposições
da Lei TI.O 1.234, de 14 de novembro
de 1950.
Art. 162. É assegurado ao militar
da ativa e ao Que se encontra na reserva remunerada ou reformado o
pagamento definitivo da gratificação
prevista no artigo anterior, por quotas correspondentes aos anos de efetivo desempenho em raios-X e substâncias radioativas, desde que conste
nos seus assentamentos o devido registro, observadas as disposições seguintes:
1 - Direito à percepção de cada
quota e adquirido ao fim de um ano
de desempenho na função considerada;
2 - O valor de cada quota é igual
a 1/10 (um décimo) da gratificação
integral correspondente ao último
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posto ou graduação em que o militar
exerceu a referida atividade;
3 - Para fins deste artigo, o número de quotas abonadas a um mesmo militar não poderá exceder de 10
(dez) ;
4 - O militar reformado por moléstia contraída no exercício da referida
função terá assegurado na inatividade
o pagamento definitivo da gratificação de que trata este artigo pelo seu
valor integral, dispensadas outras
considerações;
5 - A gratificação de que trata este
artigo não é acumulável com a Indenização prevista nos artigos 63 e
124 § 1.°.

CAPíTULO III
Disposições Transitórias

Art. 163. A diária de asilado, a que
se referiam os artigos 149 e 153, da
Lei n,v 4.328, de 30 de abril de 1964,
continuará sendo devida, apenas ás
praças asiladas remanescentes e seus
herdeiros, que já estejam em gozo
deste benefício na data da publicação desta Lei, atendidas as seguintes
prescrições:
1 As praças asiladas, residentes
ou não no Asilo, será pago no valor
da metade da diária de alimentação,
previsto no artigo 37 desta Lei e na
valor integral da referida diária caso
o asilado seja portador de doença
contagiosa incurável.
2 - A esposa do asilado, aquartelado ou não, casada antes da invalidez do marido. no mesmo valor da
atribuída ao cônjuge, se a inclusão no
Asilo for anterior as instruções aprovadas pelo Decreto n." 2,774, de 20
de junho de 1938, sendo-lhe devida
essa diária ainda. que sobrevenha o
estado de viuvez;
3 - Ao filho mais velho do asilado
será pago, no mesmo valor, no período compreendido de 2 (dois) aos 16
(dezesseis) anos de idade, exclusive,
desde que o asilado tenha casado antes da mvalídez e da inclusão no
Asilo antes das instruções citadas no
item anterior, permanecendo assegurada, neste caso, a sucessão ex otttcío
desta diária e outro filho menor de
16 (dezesseis) anos, caso exista;
4 - Caso o asilado possua 2 (dois)
filhos, com idade entre 2 (dois) e 16,
(dezesseis) anos exclusíve, terá direito a mais uma das citadas diárias.
de asilado, até que o mais velho com-plete 115 rdezesseis) anos.
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Art. 164. A diária do asilado, devida na base de 3D (trinta) dias por

mês qualquer que seja o número de
dias do mês considerado, não cons-

titui proventos e nem está sujeita a
desconto de qualquer natureza.
Art. 165. O Auxílio-Invalidez e as
gratificações, inclusive a referente a

Raios-X

e substâncias

radíoatívas,

previstas nesta Lei, são devidas aos

militares, incluídos os que já se encontram na inatividade, a partir da
data da vigência desta Lei, sem di-

reíto a percepção de atrasados.
Art. 166. Os militares que estiverem em

~OZO

de gratificações não

previstas nesta Lei, resultante de sen-

tenças judiciais, poderão optar pela
situação nela definida dentro do pra-

zo de 60 (sessenta) dias a contar da

sua publicação ou, caso não façam a
sua opção, permanecerão no regime
em que se encontram.
Art. 167. Fica assegurado ao militar, . amparado pelo artigo
63 o
cômputo, para os fins do artigo 68,
-das provas aéreas, missões, planos de
provas ou de exercícios, efetivamente
realizados anteriormente à vigência
'desta Lei.
Art. 168. Fica assegurado ao militar no momento de sua transferência
para a reserva remunerada ou reforma, o direito ao pagamento definitivo na inatividade, das quotas totalizadas até o ano de 1966, inclusive,
de acordo com a letra b do artigo 17
do Decreto-lei n.s 81, de 21 de dezembro de 1966, e nos termos desta Lei,
a partir de 1.0 de janeiro de 1967.
Art. 169. A Tabela de Soldo para
o cálculo de vencimentos, indenizações
e outros
direitos estipulados nesta
Lei, é a resultante de aplicação dos
artigos 4.° e 11 do Decreto-lei número
1.202, de 17 de janeiro de 1972.
Art. 170. O militar beneficiado por
uma ou mais das. Leis TI. a 288, de 8
de junho de 1948; nc 616, de 2 de
fevereiro de 194.9; TI. O 1.156, de 12 de
julho de 1950 e D.O 1.267, de 9 de dezembro de 1950,. e que, em virtude
de disposições legais, não mais faz
jus às promoções previstas nas mencionadas Leis, terá considerado como
base para o cálculo dos proventos o
soldo do posto ou graduação a que
seria promovido.
§ 1.0 O direito assegurado neste
artigo não poderá exceder, em nenhum
caso, ao que caberia ao militar, se

fosse ele promovido até 2 (dois) graus
hierárquicos acima daquele que tiver
por ocasião do processamento de sua
transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nesta limitação os
demais direitos previstos em lei que
assegurem proventos de grau InerárqUlCO superior.
§ 2.0 O Oficial-General, quando
transferido para a inatividade, terá o
cálculo dos proventos tomando-se por
base o soldo do último posto da hierarquia militar em tempo de paz,
acrescido de 20% (vinte por cento) se
, estiver:
1 - No último posto da hierarquia
militar em tempo de paz e beneficiado por uma das Leis de que trata
este artigo;
2 -No penúltimo posto da hierarquia militar em tempo de paz e beneficiado por mais de uma das Leis de
que trata este artigo, contando ou não
mais de 35 anos de serviço;
3 - No penúltimo posto da hierarquia militar em tempo de paz e beneficiado por uma das Leis de que
trata este artigo, contando mais de
35 anos de serviço.
§ 3.° Se o Oficial-General, na situação prevista no item 1 do parágrafo anterior, estiver beneficiado por
mais de uma das Leis de que trata
este artigo ou contar mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, terá os
proventos resultantes da aplicação do
disposto no § 2.° aumentados de 20%
(vinte por cento).
§ 4.° O disposto nos parágrafos 2.°
e 3.0 não se aplica aos Oficiais-Generais que já se encontram na inatividade, os quais terão seus proventos de
acordo com os direitos que já lhes foram atribuídos.
Art. 171. Fica assegurado o pagamento das diárias previstas na Lei
D.O 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
observada a legislação própria.
Art. 172. A Gratificação de Habilitação Militar de que trata o artigo
21, item 1, continuará sendo devida,
na Aeronáutica, relativamente aos
Cursos do Instituto Militar de Engenharia e do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, apenas aos militares que
a estejam percebendo na data da vigência desta Lei.
Parágrafo único. Os Oficiais. da
Aeronáutica, que estejam matricula-
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Art. 175. Esta Lei entra em vigor
a contar de 1.0 de março de 1972.
Art. 176. Ficam revoga dos os Decretos-leis n.ss 728, de 4 de agosto de
1969; 873, de 16 de setembro de 1969;
957. de 13 de outubro de 1969: 1.020,
de 21 de outubro de 1969; 1. 062, de 21
de outubro de 1969 e todas as disposições que contrariem matéria regulada nesta Lei, ressalvados os disposttlvos que são aplicáveis aos remanescentes reformados da extinta Policia Militar do antigo Território do
Acre e aos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, do antigo Distrito Federal. pagos pelos cofres da União, e Que somente para
esses efeitos continuarão em vigor.
Brasília, 27 de junho de 1972;
151.0 da Independência e 84,0 da
República,

dos na data da vlgêncía desta Lei, no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica ou no Instituto Militar de Engenharia, têm assegurada a percepção
da gratificação referida neste artigo,
desde que venham a ser incluídos no
Quadro de Oficiais Engenheiros da
Aeronáutica da Ativa.
Art. 173. Em qualquer hipótese,
o militar que em virtude da aplicação
desta Lei venha a fazer jus mensalmente, a uma remuneração inferior
à que vinha recebendo terá direito a
um complemento igual ao valor da
diferença encontrada.
Parágrafo único. O complemento
de que trata este artigo decrescerá
progressivamente até a sua completa extinção, em face dos futuros reajustamentos de soldo, promoções ou
novas condições alcançadas.

EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 174. A despesa com a execução
desta Lei será atendida com os recursos orçamentários dos respectivos Ministérios Militares.

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

Tabela de Escalonamento Vertical

(Artigo 148)
Posto ou graduação
1.

índice

O ttcuue-Genertue

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército, Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro
,.....
Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro
,',.......
2.

oncuae

, .. ,

"
,

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

80

76
72

Capitães

Oapttãc-Tenente, Oapttão
4.

94
38

Superiores

Oaprtao-de-Mar-e-Guerra, Coronel
Oapttão-de-Fragata, Tenente-Coronel . .."
Capítac-de-Corveta, Major . .
,',."
3.

100

64
Otíciais Subalternos

Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

55
50
5.

Praças Especiais e Alunos

Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial .. " ... ,"',...................
Aspirante, Cadete, (último ano)
,..........................
Aspirante, Cadete, (demais anos)
,
".
Aluno CFPM, EFORM, CPOR, NPOR .. "
,
,
,..
Aluno EF8
,
,
,.........
Grumete
,
"
, .. ,
,
,
,"", .. ,"',
,
Aluno COlégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes (último ano) .,

46
13
8
8
6
5
5
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Aluno Colégio Naval, Escola Preparatóría de Cadetes, (demais anos)
Aprendiz-Marinheiro
6.

4
2

Praças Graduadas

auconctei. subtenente .

45

Primeiro-Sargento .
segundo-Sargento .

43
37

'J'ercetro-Sargento .

34

'I'aíreíro-Mor .
Cabo

(engajado)

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

28

...•.•.•................•••. ,......................

24

Cabo (não engajado)

7
7.

Demais Praças

Taiteiro de 1.~ Classe
'I'aíteíro de 2." Classe
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Saldado de 1." Classe, (Especializados, cursados e engajados); Soldado Clarim ou Corneteiro,
de 1." Classe
··
·
Marinheiro, Soldado 'Fuzileiro Naval, Saldado de L" Classe, (Não
Especíaüzados)
: ... ......
Soldados Clarim ou Corneteiro, de 2." Classe
Soldado do Exército, Soldado de 2." Classe, (Engajados); Soldado
Clarim ou corneteiro, de 3." Classe
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de
2." Classe, (Não Engajados)
LEI N° 5.788 JUNHO

DE 27 DE
DE 1972

Extingue a oaronuo de instância a
que se refere o art. 259 da Let.,
n° 4.191, de 24 dezembro de 1962,
para a interposição de reCUT80 voluntário no processo aâministratixo
fiscal do Distrito Federal.

26
25

17

14
12

9
4.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições, em contrário,
Brasília, 27 de
junho de
:"972;
da
Independência e 84 0
da.
República.

151 0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso N'b-ClOnal decreta e eu sanciono a seguiu ~
te Lei:
Art. 1° Independa da garantia de
instância a que se refere o .art, 259
da Lei n'' 4.191, de 24 de dezembro
de 1962, através de fiança, caução ou
depósito, a
interposição de recurso
voluntário no processo administrativo fiscal do Distrito Federal.
§ 19 Nos processos não definitivamente decididos pela administração,
fica extinta a fiança e, a requerimento do interessado, será liberado
o depósito.
ê
29 O depósito em dinheiro, no
prazo da interposição do recurso, ou
o não-levantamento da ímportáncía
'depositada, evitará a correção monetária do crédito tributário.

LEI N9 5.789 - DE 27
JUNHO DE 1972

D::~

Dá nova redação ao ariiça 60 do Decreto-lei n9 464, de 11 -se tecereiro
de 1969, que estabelece normas complementares à Lei n9 5.540, de 28 de
novembro de 1968, e dá outras pro_
vidências.

o

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

Art. 19. O artigo 69 do Decreto-Ieí
nv 464, de 11 de fevereiro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69. Na forma dos estatutos ou dos regimentos, será re-

ATOS

DO

PODER

ousada nova ma trlcula, nas ínstdtuíções oficiais de ensino superior, ao aluno que não concluir
o curso completo de graduação,
incluindo o 19 ciclo, no prazo
máximo fixado para integralização do respectivo currículo.
§ :9. O prazo máximo a que se
refere este artigo será estabelecido
pelo Conselho Federal de Educaçã-o quando for o caso de currículo mínimo, devendo constar dos
estatutos ou regimentos na hipótese de 19 ciclo e de cursos criactos
na forma do artigo 18 da Lei nv
t·.540, de 28 de novembro de 1968.
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29

Não será computado no

prazo de Integralização de ciclo
ou curso o período corresponden-

te a trancamento de matricula
feita na forma regimental.
Art. 29. Esta lei entrará, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 27 de junho de 1972;
1519

da

Independência

República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

e

849

da

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores,
Jforam publicados no "Diário Õfícial" até o último dia útil do tri...
mestre ao qual corresponder o volume.
II As retificações e reproduções publicadas durante o
.trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em tri.mestres anteriores.
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I LEI N° 5.756 -

GE

LEI
3

DE DEZEMBRO DE

1971

Dispõe sobre o ensino no Exército

icetittcaçao
Na publicação feita no Diário Oficial de 7-12-1971, na página 10.002,
1"

coluna
Onec se 112:
Capítulo IV

das comissões de matrícula nos diferentes Cursos

Leia-se:
Caprtrno IV -

Das condíçóes de matrícula nos. diferentes Cursos
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ATO COMPLEMENTAR

ATO COMPLEMENTAR N9 96, DE 21 DE JULHO DE 1972
o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 91' do Ato Institucional nv 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar
I)

seguinte
ATO COMPLEMENTAR

Art. 111 Fica decretado o recesso da Câmara de Vereadores do Município de Marabá, Estado do Pará. nos termos do art. 29 do Ato Insti-

tucional nc 5, de 13 de dezembro de 1968.

Art. 29 O presente Ato Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrlia,
República.

27 de julho de : 1972;

1519 da Independência e

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Burboza
José Flávio Pécorc
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Conjúcio Pamplotui
Júlio Barata
.T. Araripe Macêdo
M crio Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antõnio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

84Q

da

II DECRETO-LEI N° 1.228 JULHO DE 1972

DECRETOS-LEIS
DE

3

DE

Dispõe sobre a isenção do imposto de
renda das empresas estrangeiras de

transporte terrestre.
o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55. item lI, da Constituição, decreta:
Art. 10 Estão isentos de imposto
os rendimentos auferidos, no tráfego
internacional, por empresas estrangetras de transporte terrestre, desde
que, no pais de sua nacionalidade,
tratamento idêntico seja díspensado
às empresas brasíleíras que tenham
o mesmo objeto.
Art. 2° A isenção de que trata es-

te Decreto-lei será reconhecida pelo
Ministério da Fazenda e alcançará çs
rendimentos obtidos a partdr de 19
de outubro de 1966, desde que venü,
cada a condição prevísta no Artigo P.
Parágrafo único. Em qualquer ca50, a aplicação deste Decreto-lei não
poderá orígtnar restituiçáo de receita.
Art. 3.9 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de
julho de
1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

, DECRETD-LEI N° 1.229 -

DE 5 DE

JULHO DE 1972

Declara de interesse da
Seçurtmço
Nacional. nos termos do artigo 15
§ P, alínea b, da Constituição. (Município de Guoracíooa, do Es'
taao de Santa Catarina. e dá outras providências.

o Presidente da República, no use
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, deereta:
Art. 1° E' declarado de Interesse
da Segurança Nacional, para os efeítos do artigo 15, § 1°, alínea b, da
Constituição, o Município de Guaracíaba, do Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Ao Município referido no
artigo anterior, aplica-se o disposto
nos artigos 2°, 3°, 4°, 5° e seus pará...
grafos. da Lei ns 5.449, de 4 de .junho de 1968, com a redação dada pelo Decreto-Lei n- 560, de 29 de abril
de 1969.

Art. 3° Este Decreto-Lei entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de
julho de
1972;
1510 da Independência e 84° da
República.

Mário Gibson Barboza

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Alfredo Buzaid

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO-LEI N° 1.230 .TULHa DE

DE :; DE

1972

Declara de interesse
da Segurança
N acionoi, nos termos do artigo 15,
§ lO, alínea b, da Constituição, o
Município de Tarauacá, do Acre, e
dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, decreta:
Art. I'? E' declarado de interesse
da Segurança Nacional, para os efeitos do artigo 15, § to, alínea b, da

Constituição, o Município de 'I'arauacá, do Estado do Acre.
Art. 2° Ao Município referido no
artigo anterior, aplica-se o disposto
nos artigos 2°, 3°, 4°, 5° e seus parágrafos, da Lei nv 5.449 de 4 de junho
de 1~68, com a redação dada pejo Deabril de
creto-lei n- 560, de 29 de
1969.
Art. 3(> Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de julho de 19'72;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO-LEI N9 1'.231 JULHO DE

DE 6 DE

1972

Reabre o prazo estabelecido no artigo i-, § 2°, do Decreto-lei n° 1.184,
de 12 de agosto de 1971 e dá outra 'Providencia.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição, decreta:
Art. V) Fica reaberto, por 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicação deste Decreto-Ieí, o prazo de re-

5

querlmento para os fins do disposto
no artigo I ° do Decreto-lei ns 1.184,
de 12 de agosto de 1971.
Art. 2° O parágrafo 3°. do Art; l~
do Decreto-lei n" 1.184, de 12 de
agosto de 1971, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"§ 3° O requerimento em que
se solicite a dação em pagamento importa, na órbita judicial ou
administrativa, em confissão irretratável da divida € não suspende o recolhimento de qualquer crédito tributário, mcluaive
os em regime de parcelamento".
Art. 3.9 Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
julho de
1972;
Brasília. 6 de
da Independência e 84° da
151°
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N° 1.232
JULHO DE 1972

DE

17 DE

Institui Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, deereta:
Art. 1° Fica Instituído Programa
de Incentivo à Produção de Borracha
Vegetal, no valor de Cr$ 320.000.000,00
(trezentos e vinte milhões de cruzeiros), com o objetivo de:
I - Aumentar a produção e produtividade do setor de borracha vegetal, e
II - Criar condições para a consolidação e expansão da heveícultura
no Pais, com a gradativa substituição
do seringal nativo pelo de cultivo racional.
Parágrafo único. O programa de
que trata este artigo será executado
no periodo 1972-1975, com asseguintea metas:
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a) Aumento da produção de borracha
extrativa vegetal;
b) Instalação de usinas de beneficíamento de borracha, próximas às

áreas de produção;
c) Recuperação de seringais de cultivo existentes;
d) Formação de novos seringais de
cultivo;
e) Emprego intensivo de assistência
técnica e formação de pessoal especializado, com vistas à melhoria da

§ 20 Os trabalhos de assistência
técnica e formação de pessoal serão
executados sob a coordenação do Ministério da Agricultura.
Art. 50 Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ntônio Delfim Netto

produtividade do setor.
Art. 2° As áreas prioritárias para

L. F. Cirne Lima

a execução do Programa são a Amazônia Ocidental e o litoral sul do Es-

José Costa coxoioamu

tado da Bahia.
§ 10 Para efeito do presente De-

creto-lei, consideram-se incluídas na
Amazônia Ocidental as áreas de produção de borracha a sudoeste do Estado do Amazonas e ao norte do Estado de Mato Grosso, a partir do Município de Cuiabá, bem como o Estado
do Acre e o Território Federal de
Rondôriia .

§ 2 0 No que. respeita à formação
de seringais de cultivo, os benefícios

do Programa poderão ser estendidos
a colônias agrícolas instaladas ao longo das rodovias incluídas no Plano de
Integração Nacional - P.I.N., bem
como a outras áreas, na região amazônica, que reúnam condições ecológicas favoráveis ao mencionado cultivo
e sejam tradicionalmente produtoras
de borracha.
Art. 30 Os recursos necessários à
execução do
Programa referido no
artigo 10 serão provenientes do Fundo
especial a que se referem o artigo 40
da Lei n- 5.227, de 18 de janeiro de
1967, e o artigo 30 da Lei n" 5.459, de
21 de junho de 1968.
Art. 40 A Superintendência da
Borracha - SUDHEVEA, administrará o Programa instituído por este Decreto-lei e fixará as condições necessárias para sua execução, através de
convênios com instituições creditícias
e de assistência técnica.
§ 10 O Conselho Monetário Naciomil fixará as normas financeiras aplicáveis às operações relativas a este
Programa.

Marcus Vznicius Pratini de Moraes

DECRETO-LEI N' 1.233

DE 19

Dl!:

JULHO DE 1972

Cria o cargo em comissão de Secretário de Tecnologia Industrial, no
Ministério da Indústria e do Co~
mércio, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere -1 artigo 55, item IH, da Constituição, deereta:
Art. 1"'. E' criado, no Ministério
da Indústria e do Comércio, o cargo
em comissão, símbolo l-C, de Secretário de Tecnologia Industrial cujas
atribuições serão definidas em decreto.
Art. 2i?
A despesa decorrente do
disposto neste Decreto-lei será atendida pela dotação orçamentária própría do Ministério da Indústria e do
Comércio.
Art. Sv
Fica extinto o cargo em
comissão, símbolo e-o, de Diretor do
Serviço de Documentação da Propriedade Industrial, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 4i? Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1972;
\51i? da Independência e 849 da

Renública ,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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DECRETO-LEI N° 1.234 JULHO DE 1972

DE

25

DE

Dá nova redação ao artigo 2'" do Decreto-lei n° 1.117, de 10 de agosto de

1970.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. lo O artigo 2'" do Decreto-lei
n.s 1.117, de 10 de agosto de 1970, passa
a vigorar com a seguinte redação:
DECRETO-LEI

N?

1.235 -

"Art. 2 0 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os arames farpados e ovalados, as máquinas e ímplementos
agrícolas e os tratores, aqueles e
estes quando produzidos no País."
Art. 2 0 Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrârío,
Brasília, 25 de julho de 1972;
1510 da Independência e 84'" cfu
~

República.

EMíLIo G. MtDIct
José Flávio Pécora
DE

21

DE

AGOSTO

DE

1972

Concede isenção da taxa de armazenagem e dá outras -prouiâênciae

O Presidente da República, no uso das atrfbuiçõeà que lhe confere o
artigo 55, do item lI, da Constituição, decreta:

Art. te As mercadorias nacionais ou nacionalizadas que, exportadas,
retornem ao País, total ou parcialmente, é concedida isenção do pagamento
de Qualquer taxa de armazenagem pelo período de quinze dias contados da
data do inicio da respectiva descarga, prorrogáveis por mais quinze a critério da Carteira de Comércio Exterior (CACEX), nos seguintes casesa)
quando enviadas ao exterior, em consignação, e não vendidas nos
uraaos autorizados;
b)
por defeito técnico, ocorrido no período da garantia habitual. Que
exija a sua devolução para testes e recuperação, bem como para substdtuícâo:
c) em decorrência da modificação na sistemática de importação por
narte do país importador:
d) por motivo de guerra 0U de calamidade pública:
e) quando retornadas em razão de exposição no exterior:
j) por qualquer outro fator alheio à vontade do exportador, assim reconhecido pela Carteira de Comércio Exterior (CACEX), que, após comurrícação à respectiva Administração Portuária para não cobrança da taxa de
armazenagem, justificará a medida ao Ministro dos 'I'ransuortes para a

eomoíogaçào.

Parágrafo único. A partir do término do prazo fixado neste artigo;
estará a mercadoria sujeita ao pagam ento da mesma taxa de armazenagem
«ue seria devida, caso se destmasse à exportação"
Art. 29 A isenção de que trata o artigo anterior é estendida às mercadorias que, nele enquadradas, já tenham sido desembaraçadas mediante
assinatura de "Termo de Responsabilidade", ou que se encontrem depositadas em armazéns, pátios, pontes ou depósitos de portos, aeroportos ou
postos de fronteiras, em virtude de ainda não ter sido efetuado o pagamento de taxa de armazenagem.
Art. 3.9 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sue. publicação.
vevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1972; 1519 da Independência e 84l? da
'Q.Q.p.:úblic3..

EMíLIO G _ MtmC:t
Antonio Delfim Netto
Mario David And:reazza
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DECRETO-LEI N° 1.236 -

DE

28

DE

AGOSTO DE 1972

Altera o artigo 17 do Decreto-lei número 37. de 18 de novembro de
1966.

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

creta:
Art. 1° O. parágrafo único do ar-tigo 17 do Decreto-lei n- 37, de 18
de novembro de 1966, é acrescido de

um item, com a seguinte redação:
"Art. 17 -

.

Parágrafo único -

o

IV -

A importação de conjun-

to industrial completo, em pleno
funcionamento no Pais de origem, desde que
a) sua produção, depois de instalado no Brasil, se destine essencialmente à exportação;
b)
tenha sido previamente
aprovado pelo Presidente da República, ouvidos os Ministros da

Fazenda e da Indústria e do Comércio" .
Art. 2° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 28 de agosto de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini
Moraes

:DECRETO-LEI N° 1.237 SETEMBRO DE

1972

DE

de

12

DE

-Comotementa a redação do artigo 6°
do Decreto-lei n° 185, de 23 de fevereiro de 1967, que estabelece normas para a contratação de obras
ou serviços a cargo do GOverno Fe:
deral.

o Presidente da República, usando
.uas atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, de.creta:
Art. 1°. Nos contratos de desenvolvimento e fabricação de aeronaves,
.seus equipamentos e componentes,
firmados pelo Ministério da Aerc.nãutíca, não se aplica o disposto no

artigo 6° do Decreto-lei ns 185, de
23 de' fevereiro de 1967.
Art. 2°. Nos contratos mencíona-,
dos no artigo anterior as revisões doe
preços unitários contratuais ou em
parte do valor global contratual serao calculados segundo fórmula específica a cada contrato.
Art. 3°. Cabe ao Ministro da A.eronáutica aprovar a fórmula especontrato, mediante
cífica de cada
proposta do órgão competente do Ministério da Aeronáutica, e dentro de
critérios gerais aprovados pelo Presidente da República.
Art. 4°. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 12 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO-LEI NQ 1.238 SETEMBRo DE

1972

DE

14

DE

Autoriza a remissão de débitos do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
artigo 55, item lI, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder remissão dos
débitos corstraídos pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem DNER - perante o Tesouro Nacional,
resultantes de operações de crédito
relativas à emissão e colocação de
Obrigações Reajustáveís do Tesouro
Nacional.
Parágrafo único. O orçamento próprio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consignará como
despesas de capital, anual e obrigatoriamente, valores que perfaçam o
montante da remissão concedida.
Art. 2° Este Decreto-lei entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

III -

DECRETOS LEGISLATIVOS

(.) Faço saber que c Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso r, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 43, DE 1972
Aprova o texto do Instru menta de Emenda, de 1971, da Carta
das Nações Unidas, adotada em Nova York, a 20 de dezembro de
1971, que aumenta o número de membros do Conselho Econômico
e Social de 27 (vinte e sete) para 54 (cinqüenta e quatro).

Art 1° E' aprovado o texto do Instrumento de Emenda, de 1971, da
Oacta das Nações Unidas, adotado em Nova York, a 20 de dezembro de
197I, que aumenta o número de membros do Conselho Econômico e Social
de 2"]: (vinte e sete) para 54 (cinqüenta e quatro) .

AIt. 20 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de agosto de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Instrumento de Emenda acompanha a publicação deste
Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 18-08
de 1972.

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

ê

DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.224, de 14 de junho de 1972
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.224, de 14 de
junho de 1972, que "autoriza o Poder Executivo a promover a subscrição
no aumento de capital da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD".

Senado Federal, 25 de agosto de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 5;'.
1°, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal.
promulgo o seguinte
â

DECRETO LEGISLATIVO N9 45, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-tez n Q 1.225, de 22 de

iunno de 1972

Artigo único. 1t aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.225, de 22 de
junho de 1972, que "declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos
do artigo 15, § lQ, alínea o, da Oonstrtuíçâo, os Municípios de Lauro de
Freitas, Simões Filho, Candeias e Camaçari, todos do Estado da Bahia f>
dá outras providências".
Senado Federal, 25 de agosto de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

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

Q

DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1972
Aprova

o texto do Decreto-lei n Ç 1.229, de 5 de iulho de 1972

Artigo único.
Julho de 1972, que
do artigo 15, § 19,
Estado de Santa

Ê aprovado o texto do Decreto-lei no 1.229, de 5 de
"declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos
alínea b, da Constituição, o Munícíplo de Guaraciaba, do
Catarina, e dá outras providências".

Senado Federal, 25 de agosto de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 1<:', da Constituição, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N<:' 47, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1. 231, de 6 de

-nüno de 1972

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei rl~ 1.231, de 6 de
Julho de 1972, que "reabre o prazo estabelecido no art. 19, § 2<:', do Decretolei ns 1.184, de 12 de agosto de 1971, e dá outras providencias".
Senado Federal, 25 de agosto de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, € eu, Petrônio Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 48, DE 1972
Aprova o texto do Acordo para um Programa de cooperoçao
Cíeniitica entre a República Federativa do Brasil e os Estados
Unidos da América, firmado em Brasília a 1Q de dezembro de 1971.

Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo para um Programa de Cooperação Científica entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos
da América, firmado em Brasília a 1Q de dezembro de 1971.
Art. 2Çl Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de agosto de 1972.
PETRÔNIO PoRTELLA
Presidente do Senado Federal
(") O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no "Díárío do Congresso Nacional" (Seção II) de 30-8-'72.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrôníc Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1972
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América Referente aos Usos Civis da Energia Atômica, celebrado em
Washington, a 17 de iulno de 1972, e o texto da Bmetuia ao Acordo
entre a Agência Internacional de Energia Atômica, o Governo da
República Federativa do Bwsil e o Governo dos Estados Unidos da
América para a Aplicação de Salvaguardas, firmado em Viena, a 27
de iulho de 1972.

Art. 19 li: aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América Referente aos Usos Civis da Energia Atômica, celebrado em
Washington, a 17 de julho de 1972. e o texto da Emenda ao Acordo entre
a Agência Internacional de "Energia Atômica, o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para a
Aplicação OI? Salvaguardas, firmado em Viena, a 27 de julho de 1972.
Art. 20 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíções em contrário.
Senado Federal, 14 de setembro de 1972.
PETRÕNIO PORTELLA
Presidente do Senado Federal
("') O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no Diário do Congresso Nacumac (Seção II), de 15-9-72.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella Preslderrte do Senado Federa.l,
promulgo o seguinte
'
DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei. n9 1.226, de 26 de junho de 1972

Artigo único. É aprovado ú texto do Decreto-lei nc 1. 226, de 26 de
junho de 1972, que "autoriza o Poder Executivo a promover a subscrição
no aumento de capital do Banco de Nordeste do Brasil S. A.".
Senado Federal, 15 de setembro de 1972.
PETRôNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal

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

§ l Q, da, Constítuíçâo, e eu, Petrônic Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1972
AprOva o texto do DeCT61.O-lei n9 1.233, de 19 de julho de 1972

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei n- 1.233, de 19 de
julho de 1972, que "cria o cargo em comissão de Secretário de Tecnologia
Industrial, no Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências" .
senado Federal, 15 de setembro de 1972.
PE'l'RÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

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

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1. 227. de 28 de junho de 1972

Artigo único. :É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.227, de 28 de
junho de 1972, que dispõe sobre a aplicação de disposições legais e regulamentares, já revogadas, a militares em serviço no estrangeiro, até a
vigência de lei específica.
Senado Federal, 18 de setembro de 1972.
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, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 53, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei nv 1. 232, de 17 de julho de 1972,
que institui Programa de Incentivo à produção de Borracha Vegetal.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.232, de 17 de
julho de 19'72,_ que institui Programa de Trabalho à Produção de Borra-cha
Vegetal.
Senado Federal, 18 de setembro de 1972.
PETRôNIO PORTELLA
Presidente do Senado Federal
~~-

Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos termos do art. 55,
~ 1Q, da Constituição, -e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 54, DE 1972
ApTova o texto do Decreto-lei n 9 1.228, de 3 de julho de 1972

Artigo único. :f: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1. 228, de 3 de
julho de 1972, que "dispõe sobre a isenção do imposto de renda das empresas estrangeiras de transporte terrestre".
Senado Federal, 18 de setembro de 1972.
PETRÔNlO PORTELLA
Presidente do Senado Federal
-~

Faço saber- que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
§ 1Q, da Constituição, e eu, Petrônio Portela, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1972
ApTOva o texto do Decreto-lei n 9 1.230, de 5 de julho de 1972

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei no 1.230, de 5 de
julho de 1972, que "declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos
do art. 15, § F, alinea b, da Constituição, o Município de Tarauacá, do
Acre, e dá outras providências".
Senado Federal, 18 de setembro de 1972.
FETRÔNIO PORTELLA
Presidente do senado Federal
(.)) Faço saber que 'Ü Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 56, DE 1972
Aprova o texto dos Estatutos da Organização Mundial de
Turismo, aprovados em reunião realizada na Cidade do México de
17 a 28 de setembro de 1970.

Art. 19 lt aprovado o texto dos Estatutos da Organização Mundial de
Turismo, resultantes da 'Lransformaçào dos Estatutos da UníâovInter-
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nacional de Organismos Oficiais de Turismo e aprovado em reunião realizada na Cidade do México de 17 a 28 de setembro de 1970.
Art. 2l? Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de SUa

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de setembro de 1972.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
C") O texto dos Estatutos accrnpauha a publicação deste Decreto Legis-

lativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 19-9-72.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos term-os do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1972
Aprova o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, firmado em Roma, a 9 de novzmbro de 1970.

Art. 19 :É: aprovado o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana, firmado em Roma, a 9 de novembro de 1970.
Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de setembro de 1972.
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal
('i') O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 20-9-72.

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

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 58, DE 1972
Apropa o texto do Decreto-lei n9 1. 236, de 28 de agosto de 1972

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei nv 1. 236, de 28 de
agosto de 1972, que altera o art. 17 do Decreto-lei nv 37, de 18 de novembro
de 1966.

Senado Federal, 22 de setembro de 1972.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo 55,
1°, da Constttuíçâo, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N° 59, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.234, de 25 de julho de 1972,
que dd noua redaçéio ao astiço 2° do Decreto-lei a- 1.117, de 10 de
agosto de 1970.

Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei ns 1.234, de 25 de julho
de 1972, que dá nova redação ao artigo 2° do Decreto-lei n- 1.117, de 10 de
agosto de 1970.

Senado Federal, em 26 de setembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o CO~1gT€SSO Nacional aprovou, nos termos do art. 72,
7Q, da Constdtuíçâo, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

~

DECRETO LEGISLATIVO N' 60, DE 1972
Referenda o Decreto, de 8 de maio de 19'Ô9, do Presidente da
Repúbllca, que ordena a execução do ato que ccecedetz aposentaduria.
a Rômulo Gomes Cordim, no cargo de Ministro Classista do Tribu-uü Super-ior do Trabalho

Art. 1Q É referendado o Decreto. de 8 de maio de 1969. do Presidente da
República, que oruena a execuçâc no ato que concedeu aposentadoria a Rômula Gomes Cardim, no cargo de Ministro Classista do Tribunal ':;',1per\oT
do Trabalho
Art 2Q Este decreto Iegislatívo entrara em vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário,
Senado Federal, em 27 de setembro de 19'/2
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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LEI N° 5.792 -

DE

DE

1972

Institui

pOlítica de

11

DE JULHO

exploração

de

serviços de telecomunicações, autoriza o Poder Executivo (J., ccnstitiur
a empresa Telecomunicações Brasileiras S. A. TELg1~R~lS, e dá
outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nac1o~
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Os serviços de telecomumcações serão explorados pela União,
diretamente ou mediante autorização
ou concessão, conforme estaoelece a
artigo &9, item XV, alínea <la", da
Constituição.
Parágrafo único. Cabe à União garantir e controlar o permanente funcionamento dos serviços de tetecomunícações,
Art. 29 As atuais empresas concessíonàríaa de serviços de teleconruníceções continuado a explorá-Iog durante o respectivo prazo de concesdo.
I
§ 1.9 M; empresas de que trata E-ste
artigo poderão passar à situação de
subsidiárias ou associadas de empresa
do. Governo Federal.
§ 29 As concessionárias de serviços
de radiodifusâo sonora e de beíevrsâo
ficam excluídas das disposições desta
lei, apncanoo-se-üics, quanto às concessões e exploração dos seus serviços, a legislação em vigor.
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade
de economia mista denominada 'I'eIecomunícaçôes Brasileiras S. A. TELEBRAS, vinculada ao Ministério
das Comunicações, com a finalidade
do'

I - Planejar os serviços públicos
de telecomuntcações, de conformidade
com as diretrizes do Ministério das
Comunicações;
II - Gerir a participação actonária do Governo Federal nas em oresas de serviços públicos de telecomunicações do pais;
ljII - Promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às empresas de serviços
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públicos de telecomunicações e àquelas que exerçam atividades de pesquisa ou industriais, Objetivando a redução de custos operativos, a elímínação de duplicações e, em geral, a
maior produtividade dos ínvestímen-

tos realizados;

IV - Promover a captação, em
fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados pela Sociedade
ou pelas empresas de s(:rViÇQS púbücoa de telecomunicações, na execução
de planos e projetos aprovados pelo
Ministério das Comunicações;
V - Promover, através de subsidiárias ou associadas, a ímplantacâo e
exploração de serviços públicos de telecomunicações, no território nacíonai e no exterior;
VI - Promover e esttmular a fOI ~
mação e o treinamento de pessoal especiallzado, necessário es atividades
das telecomunicações nacionais;
VII - Executar outras atívidadea
afins, que lhe forem atribuídas pelo
Ministério das Comumcaçôea.
§ 1.9 A TELEBRAS terá sede c foro na Capital Federal e o prazo de
sua duração será indeterminado.
§ 29 A TELEBRAS poderá constituir subsidiárias e participar do ce..
pital de outras empresas, cujas atividades sejam relacíonaoas com o ii~
tor de telecomunicações.
Art. 4º A TELEBRAS, mediante autorização do Mínlstro das Comunícacões, poder á participar do capital de
empresas concessíonánas de serviços
públicos de telecomunicações estaduais, municípars ou particulares, vi~
sando à unificação desses servíçoa e
ao cumprimento do planejamento
global.
Parágrafo úníco. A participação a
que se refere este artigo poderá ser
aumentada até que a TELEBRAS
adquira o controle da empresa, de
acordo com a politica estabelecida no
artdgo iv,

Art.
59 Para a participação da
União no Capital da TELEBRAS:
I - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o patrimônio
da TELEBRAS:

A totalidade das ações e créditos
que a União tenha ou venha a ter
em empresas de serviços públicos de

telecomunicações:
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As ações e créditos resultantes da
aplicação do Fundo Nacional de Te-

lecomunicações; e
Outros bens necessários ou úteis ao
seu funcionamento.
l i - O POder Executivo providencíaré a abertura de crédito esuccíaj
de até Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões

de cruzeiros).
Art. 61? O Ministro das Comunica-

ções
designará o representante da
União nos atos constitutivos da S0~
ciedade.
§ 1° Os
precedidos:

atos constitutivos

serão

I - Do arrolamento dos bens, direitos e ações de que trata o artigo
anterior;
II - Da avaliação, por Comissão de
Peritos, designada pelo Ministro das
Comunicações, dos bens, direitos e
ações arroladas;
lI! - Da elaboração, pelo represcn-

tante da União nos atos constitutivos.
do projeto dos Estatutos.
§ 29 Os atos
constitutivos compreenderão :
I - Aprovação das avaliações dos
bens, direitos e ações arroladas;

n - Aprovação dos Estatutos.
§ 39 A constituição da sociedade será aprovada por ato do Ministro das
Comunicações.

Art. 79 Os dividendos que couberem
à União por SUa participação no capital da Sociedade, bem como as dotações consignadas no Orçamento J-eral da União em lavor da
.
TELEBRAS, constituirão reserva para
participação da União :lOS aumentos
de capital da Sociedade.
Art. 8O? Nos aumentos de capital
da Sociedade, caberá à União subscrever o suficiente para garantir um
mmrmo de 51% (cinqüenta e um por
cento) do capital votante. podendo, a
qualquer tempo, alienar, total ou parcialmente, as ações que excederem
àquele limite.
Parágrafo único. Será nula de rceno direito a transferência ou subscrição de ações com Inrrmgê.icía ao dísposto neste artigo.

Art. 9O? Os recursos da Socíed ade
serão constituídos:
I - Dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, postos- à
sua disposição pelo Ministério das
Comunicações;
II - Dos recursos recebidos como
retribuição pela prestação de a.islstêncía técníca ou adrcrmstratlva
III - Dos rendimentos decorrentes
de sua participação em outras empresas;
IV - Do produto da ....perações de
crédito, juros e venda ce bens patrimoniais ou de materiais ínservíveís.
V - Dos recursos provenientes de
outras fontes.
Art. 10. O Fundo Nacional de Te~
Iecomunícações, de que trata o artigo 51 da Lei nv 4.117, de 27 de agosto de 1962, será colocado, pelo Ministro das Comunicações, a disposição
da TELEBRAS, que aplicará seus recursos de acordo COm progr ama por
ele previamente aprovado.'
§ l° O programa de aplicações a
que se refere este artigo poderá incluir também onerações de ünanctamento ou empréstimo.
§ 29 O Ministro das Comunicações
adotara as providências necessárias à
execuçác do disposto neste artigo.
Art. 11. Fica o Poder Executivo
autorizado a transformar a Empresa
Brasileira de Telecomunicações em
uma sociedade de economia mista, na
forma definida no inciso III do artigo 5Q do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, com a mesma denominação, da qual será a sucessora
para todos os fins de direito, e subsidiária da TELEBRAS.
Art. 12. Observadas as ressarvas
desta Lei e da legislação de telecomunicações, a rELEBRAS será regida
pela Iegislaçac referente às soctedades por ações, não se lhe aplicando
os requisitos dos itens 19 e 39 do artigo 38 e parágrafo único do artigo
81 do Decreto-lei nc 2.627, de 26 de
setembro de 1940, assim como as exigências do § 5° do artigo 45 da Lei
ns 4.728, de 14 de julho ae 1965.
Art. 13. A TELEBRAS poderá promover desapropriações, nos sermos 'ia
legislação em vigor, sendo-lhe facul..
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tado transferir o domínio e posse dos
bens desapropriados às suas subsidiárias ou associadas, desde que manüda a destinação prevista no ",,'r,.) de
declaração de utilidade pública.
Art. 14. A União tntervtrá, obrigatoriamente, em todas as causas em
que for parte a I'eleccmunicações nraslleíras S.A. - TELET~RAS, mclusíve nos litígios trabau-Ltas.
Art. 15. Esta -Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em co.io-árlo.
Brasília,
11 de julho de 1972;
1519 da Independência e 349 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Veltos(1
Hygino C. coroem

LEI N° 5.793 -

DE
DE 1972

11

Art. 1° E' concedida a Luiz Fernando CassaI Rodrigues, filho de Luiz
Mário de Mama Rodrigues e de Marina Cassal Rodrigues, pensão especial, vitalícia e intransferível, mensal,
equivalente ao valor do maior salário-mínimo vigente no País.
Art. 2° A pensão especial de que
trata esta Lei, será devida a partir
de I'' de janeiro de 1972.
Art. 3° A despesa decorrente da
execução desta Lei correrá à conta de
Encargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério
da Fazenda.
Art. 4.9 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DE JULHO

Concede pensão especial, vitalícia e
intransferível, a Luiz Fernando Cassal Rodrigues.

11 de julho de 1912;
da Independência e 84.' da
República.
Brasília,

151.9

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI N9 5.794 -

DE

EMíLIO G. MÉDICI

A ntônio Delfim Netto

17

DE JULHO DE

1972

Cria cargos nos Quadros de Pessoal da Justiça do Trabalho para o funcionamento de 74 Juntas de conciliação e Julgamento.

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

Art. 19 São criados no Quadxo de Pessoal da Justiça do Trabalho os
cargos e Iursções constantes das Tabelas anexas a esta Lei.
Parágrafo único. Os cargos e funções serão distribuídos entre as 8
(oito) regiões da ô'ustíça do Trabalho para atender ao funcionamento das
74 <setenta e quatro) Juntas de Conciliação e Julgamento, criadas pelas
Leis n'» 5.633" 5,643, 5.644 e 5.650, respectivamente de 2, 10, 10 e 11 de
dezembro de 1970.
Art. 29 Os funcionários civis que, em virtude de requisição, já estejam
prestando serviço nas Juntas criadas pelas Leis citadas no art. 19, serão
integrados nos Quadros de Pessoal a que se refere esta Lei, em cargo de
atrmuíçôes compatíveis com sua capacidade funcional e nível de vencimento
igual ao do cargo de que sejam ocupantes.
Art. 39 Aplica-se, no que couber, aos funcionários da Justiça do Trabalho, a legislação concernente aos servidores publicas civis da União.
Art. 49 A despesa com a execução desta Lei correrá à conta dos
recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no art. 6Ç da Lei
09 5.754, de 3 de dezembro de 1971, que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício rínanceíro de 1972.
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Art. 5Q Esta LeI entra em vigor na data de sua publicação
Art. 6Q Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
Repúbhca .

17 de

julho de

1972;

1519 da Independência e

849 da

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antonto Delfim Netto

Os anexos mencionados no art. 141 foram publicados no DO. de 21 de
julho de 1972.
LEI N9 5.795 -

DE 17 DE JULHO DE 1972

Retifica o Anexo 11, do Quadro de Pessoal - Qessoal permanente, da Lei
nr.; 5.188, de 8 de dezembro de 1966, que institui o Quadro de Pessoal
do Ministério das Minas e Energia e dá outras -prooíâências .

O Presidente da República

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

Art. 1Q Fica retificado, na forma dos Anexos, que são parte integrante
desta Lei, o Anexo H, do Quadro de Pessoal ~ pessoal Permanente," da Lei
nv 5.188, de 8 de dezembro de 1966.
Parágrafo único. A retificação de que trata este artigo prevalece a
partir da data da vigência da Lei nc 5.188, de 8 de dezembro de 1966.
Art. 29 A despesa com a execução desta Let correrá à conta dos
recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e Energia.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de julho de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G.

MÊDICI

AntDnto Dias Leite Jüníot

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados 11.0 DO. de 21 de
julho de 1972.

(") LEI N" 5.796 .- DE 21 DE JULHO DE 1972
ueunoa, sem Ô'f~uS, a Lei n° 5.628, de 1" de dezembro de 1970, que "estima
a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de

1971".
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica retificada, sem ônus, a Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de
1970, que "estima a Receita e fixa a Despesa da união para o exercício financeiro de 1971", na forma abaixo:
15.00 - Ministério da Educação e Cultura
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
15 12.03.04,2.036 - Assistência Técnica e Financeira a Entidades Educacionais e de Assistência Social, conforme Adendo "B"
ADENDO "B"
Amazonas

onde se lê:
Manaus

SOCiedade Obras Sociais de Manaus, para obras sociais
Leia-se:

4.000

Maués

SOCiedade de Obras Sociais de Manaus, para obras socíaís ., ..

4.000

~1
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Bahia

cacuié
Onde se lê:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Caculé
Congregaçâo Mariana Nossa Senhora da Paróquia de Caculé ..
Leia-se:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Caculé,
sendo Crg 30.000 para a Unidade Médico Hospitalar de
Oaoulé . .

.

40.000
30.000

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

40.000

Congregação Mariana Nossa Senhora Aparecida da Paróquia
de Caculé - para a Unidade Médico Hospitalar de Caculé
.
Nazaré
Onde se lê:
Sociedade Mútua União dos Operá-dos Nazarenos
Leia-se:
So-ciedade Mútua União dos Operários

30.000
5.000
5.000

Salvador

Onde se lê:
Hospital Santo Antônio, mantido pelas Obras Assistenciais da
Irmã Dulce ..
Leia-se:
Hospital Santo Antônio, mantido pela Associação Obras Sociais
Irmã Dulce
.................. ...
.
.

5.000
5.000

Ceará

Ibiapina
Onde se lê:
Aseocíação Ibiapinense de
Educação e Assistência Rural de
Ibíaptna
Leia-se:
Sociedade Ibiapinense de Educação e Assístêneia Rural de
Ibíaplna .
Mombaça
Onde se lê:
Asscctaçâo dos Amigos em Prol de Mombaça
,
.
Leia-se:
Associação Pró-Melhoramento de Mombaça
.
Viçosa do Ceará
Onde se lê:
Hospital Maternidade de Viçosa
Leia-se:
Hospital Maternidade de Viçosa, mantido pela Prefeitura Municipal . .
.

24.000
24.000
16.000
16.000

1.000
1.000

tuetrito Federal

Onde se lê:
Escola Normal Nossa Senhora de Fátima do

rante. . . .

Núcleo Bandet-

.

Leia-se:
Escola Paroquial Nossa Senhora de Fátima, no Núcleo Bandeirante . .
.
Onde se lê:
Faculdade de Serviço Social de Brasília
.
Sociedade Feminina de Instrução e Caridade
.
Leia-se:
Sociedade Feminina de Instrução e Caridade
.

7.000
7.000
30.000
8.000
38.000

Mato Grosso
Onde se lê:

Campo Grande
Missão: Salesiana de Mato Grosso

.

10.500
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Cuiabá
Missão Salesiana de Mato Grosso
Leia-se:
Campo Grande
Missão Salesiana de Mato Grosso
,

.

.

2.000
12.500

Minas Gerais

Curvelo
Onde se lê:
Fundação Educacional
Leia-se:
Fundação Educacional Professor Ricardo Souza Cruz
Contagem

10.000
.

10.000

Onde se lê:

Instttutção Nossa Senhora de Nazaré, de Bernardo Monteiro
Leia-se:
Bernardo Monteiro
Instituição Nossa Senhora de Nazaré
.

2.000

?ooo

Juiz de Fora

Onde se lê:
Fundação das Oongregaçôes Marianas da Arquidíocese
Leia-se:

1.000

Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Juiz
de Fora

Onde se lê:
SOciedade Anália Franco ..

5.000

Leia-se:
Sociedade Beneficente Análía Franco
Onde se lê:
Centro Espírita de Uberaba
Leia-se:
Comunhão Espírita Cristã .
Onde se lê:

1.000

Ubá

5.000

Uberaba

5.000
5.000
Santa Luzia

Sanatório Mário Pires
Leia-se:

30.000

Belo Horizonte
Fundação Imaculada Contra a Tuberculose

30.000

Paraíba

Onde se lê:

João Pessoa
Sociedade Mantenedora do Hospital-Maternidade "Sínhá Carneiro"
,."
""""'.,
.
Leia-se:

12.000

Pombal

Sociedade Mantenedora de. Hospital-Maternidade "Sinhá Oarneíro'' . , ,
.

12.000

Pernambuco

Caruaru
Onde se lê:
Externato Cid Sampaio
,
,
".,
'."
,., .. ,
,.,
Escola Jackson de Figueiredo
Escola Jeferson de Figueiredo
" .. ,',."
,
Leia-se:
Externato Coronel Mendo Sampaio
,', .. ,.,."""
Escola Jackson de Figueiredo .. ,.,

.
.
.

2.500
1.000
2.000

.
.

2.500
3.000
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Limoeiro
Onde se lê:
Centro Espírita São João Batista
Leia-se:
Centro Espírita Joã-o Batista
Paulista
Onde se lê:
Sociedade Beneficente dos Internados do Sanotório Padre Antônio Manoel
,
.
Leia-se:
Sanatório Padre Antônio Manoel, para a Sociedade Beneficente dos Internados
.
.
Recife
Onde se lê:
Externato Misto São José "","',. , '
Leia-se:
Externato Misto São José
.
Externato São José, mantido pela Congregação Santa Dorotéia
do Brasil
..
'.' ,
.

3.000
3.000

5.000
5.000
5.000
1.000
4.000

Rio de Jan'eiro

Rezende
Onde se lê:
Conservatório de Música (Departamento de Rezende)
Leia-se:
Conservatório Brasileiro de Música (Departamento de Rezende)
,
.

2.000
2.000

Rio Grande do Sul

Boa Vista do Burfcá
Onde se lê:
Escola São José
Leia-se:
Escola Particular São José
, .. ,
,
.
Canela
Onde se lê;
Damas de Caridade
Leia-se:
Sociedade Damas de Caridade
Canguçu
Onde se lê:
Círculo de Pais e Mestres
Leia-se:
Circulo de Pais e Mestres do Grupo Escolar Irmãos Andradas
Canoas
onde se lê:
Escola Maria, Auxtlíadora
.
Leia-se:
Escola Normal Maria Auxiliadora
.
Onde se lê:

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000

Cctlporã

Leia-se:

Cotiporã -

veranõpojts

críssrumer

Onde se lê:
Hospital comunitário de Críssíumal
Hospital de Caridade Crissiumal
Leia-se:
Hospital de Caridade Crissiumal
Cruz Alta
Onde se lê:
A.s.sociação de Professores da Eooola Técnica de COmércio

4.000
4.000
8.000

1.000
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Leia-se:
Associação de Professores da Cruz Alta (mantenedora da E-scola Técnica de Comércio ~- Cruz Alta)
.
Estrela
Onde se lê:
Campanha Nacional de zscotas da Comunidade (CENEC) J Setor de Canabarro .
Leia-se:
Ginásio Comercial General Canabarro, Canabarrc, mantido
pela CNEC
Onde se lê:
Galópolis
Leia-se:
Galópolts - Caxias do Sul
Onde se lê:

1.000

5.000
5.000

Jaqutrana

Leia-se:
J aquirana -

Onde se lê:
Leia-se:

São Francisco de Paula

Linha São Pedro
Linha São Pedro - Salvador do Sul
Novo Hamburgo

Onde se lê:
Associação dos Ex-Alunos dos Irmãos de Santa Catarina
Leia-se:
Associação das Ex-Alunas das Irmãs de Santa Catarli':' :'}, .
Marcelino Ramos
Onde se lê:
Sociedade Amigos Espírita da Verdade
Leia-se:
Sociedade Espírita Amigos da Verdade
Onde se lê:
Mato Queimado (Caibl;lté)
Escola Santo Estanislau , .. , .... ,
Leia-se:
Caibaté
sociedade Escolar Santo Estanislau - Mato Queimado
Onde se lê:
Monte Belo
Monte Belo Onde se lê:

1.000
1. DOa
1.600
1.000
1.000

1.000

Bento Gonçalves

Palmares do Sul

Leia-se:

Palmares do Sul Panambi

Osório

Onde se lê:
Sociedade Literária Hermann Faulhaber
Leia-se:
SOCiedade de Leitura Hel'rnann Faulher .,.,
Onde se lê:
Pedras Altas
Leia-se:
Pedras Altas - Pinheiro Machado
Porto Alegre
Onde se lê:
Associação dos Antigos Alunos Maristas de Porto Alegre .. ,
Leia-se:
Federação das Associações Gaúchas de Antigos Alunos Marís-

tas

,

.

1. 000
1.000

1.000
1.000

Aros
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Santa Rosa
Onde se lê:
Colégio Comercia 1 Doutor .roão Dahllc
Leia-se:
Colégio Comercial Doutor João Dahne, mantido pela CNEC
Onde se lê:
Silveira Martins
Leia-se:
Silveira Martins - Santa Maria
'I'aquart
Onde se lê:
Aprendizado Agrícola Presidente Dutra
.
Centro Assistencial Comunitário de Paverama - CACOPA Paverma.
.
.
Colégio Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Sociedade
Educação e Caridade
.
Colégio Seráífco, mantido pelo Instituto Cultural São Francisco de Assis
.
Escola Evangélica Visconde de Mauá, mantida pela Comunida.
de Evangélica São João Morro Azul
Instituto Cultural São Francisco de Assis
.
Sociedade de São Vicente de Paulo de Taquart
.
Sociedade Evangélica de Asilos .. '
.
Associação de Assístêncía Social as Mães
Associação Evangélica de Assistência Social às Mães ..
Escola Evangélica Tobias Barreto
.
Ginásio Comercial da CNEC Humberto de Campos, de Vista
Gaúcha..
.
Hospital Beneftcente Vist& Gaúcha . "',
.
Hospital Santo Antônio
,., ..
Sociedade Hcsplta'ar Católica Beneficente Cultural dos Amigos de Derrubadas
Leia-se:

1.000
1.000

4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1. 000
1.000
1.000
3.000
1.000

Taquarí

Aprendizado Agricola Presidente Dutra ,
.
Centro Assístencial Comunitário de Paverama
.CACOPA Paverama
,
,.,
,"
.
Colégio Nossa Senhora da Conceição, mantido pela Sociedade de Educação e Caridade "
,
,
.
Colégio Seráttco rcantído pelo Instituto São Francisco de Assis
Escola Evangélica Visconde de Mauá, mantida pela Comunidade Evangélica São João, Morro Azul
.
Instituto Cultural São Franci-sco de Assis, Scciedade de São
Vicente de Paulo de Taquari
.
Sociedade Evangélica de Asilos
.
Tenente Portela
associacêo de Assistência Social às Mães
.
Associação Evangélica de Assistência Social às Mães
Escola Evangélica Tobias Barreto
.
Gtnasto Comercia! da CNEC Humberto de Campos de Vista
Gaúcha
,
.
Socíeuade Hosprtat Benerícente Vista Gaúcha ..
Sociedade Hospitalar Santo Antônio
.
Sociedade Hospitalar Católica Beneficente Cultural dos Ami, .
gos de Derrubadas

4.000
1.000
1.000
1.000
1. 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000

Santa Catarina

São Joaquim
Onde se lê:
Colégio Nossa Senhora Aparecida de Sáo Joaquim
Leia-se:
Paróquia de êão Joaquim

3.000
3.000
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São Paulo

Limeira
Onde se lê:
Nosso Lar
Leia-se:
Nosso Lar, mantido pelo Centro Espírita "Luz e Caridade"
Lucélia
Onde se lê:
Ginásio Salesíano Domingos Sávlo
Seminário Menor Salesiano

Leia-se:

2.000
5.000
1.000

Araçatuba

Seminário Menor Salesíano, mantido pela Missão Salesíana de
Mato Grosso
"
.

6.000

Ourlnhos

Onde se lê:
Sociedade Protetora de Assistência à Maternidade e à Infância
Sopramí . . .........•.•.•.....•••.............•••••..

2.000

Leia-se:
SOOiedade de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância (Soprami)
.

2.000

-

Tupã

Onde se lê:
Colégio Dom Bosco de Tupã
.
Leia-se:
Oratório Dom Bosco de Tupã ...............................•
20.00 - Ministério da Justiça
20.13 - Departamento de Administração
Assistência e Previdência
Assistência Social
20.13.03.04.2.16 - Assistência Social ao Menor, a cargo de
Instituições Privadas
.
A - Patronato de Menores - Guanabara
.
B - Associação Tutelar de Menores - Guanabara.
.
_0.0.
C - União Norte Brasileira, etc .'
D - Outras Instituições (conforme discriminação do Adendo "C")
..
o

o

••

o

o

o

o

o

o

•••

o

o

o.

••••••••••

.,

•••••

,'

o

o

•••

7.000
7.000

2.169.000
150.000
10.000
9.000
2.000.000

ADENDO "C"
Ceará

Onde se lê:
Patronato Maria Auxiliadora
Leia-se:
Patronato Nossa Senhora Auxiliadora -

4.000

Fortaleza

4.000

Mato Grosso

Onde se lê:
Escola Artezanal em Lagoa da Cruz - Lagoa da Cruz ,
, ..
Missão Salesíana de Campo Grande
Leia-se:
Escola Artezanal Lagoa da Cruz - Campo Grande .... " ....
Missão Salesíana de Mato GrOSSo - Campo Grande ", ..
o. o

,

.

o

•

o

4.000
8.000
4.000
8.000

Minas Gerais

Onde se lê:
Fundação da Esperança Associação de Amparo de Assistência a Infância - Aíuruoca - MG .,
.
Fundação da Esperança Paróquia Nossa Senhora da Conceição
- Rio Verde ,
'."'" O"'"
o

o

o

o

o,.

o

o,

o,.

o,.,

o.".

3.000
3.000
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s'undação da Esperança Asilo Santa Isabel - Itajubá
Fundação da Esperança Casa da Criança Pobre - São Gonçalo do Sapucaí
.
Leia-se:
Associação de Amparo de Assistência à Infância - Aíuruoca ..
Paróquia Nossa. Senhora da conceição - Rio Verde
.
Asilo Santa Izabel - Itajubá
.
Casa da Criança Pobre - São Gonçalo do Sapucaí

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

São Paulo

Onde se lê:
Colégio Dom Bosco -- Tupã

5.000
Leia-se:
Oratório Dom Bosco - Tupã
5.000
Art. 2" Esta. lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrarie.
Brasília, 21 de julho de 1972; 1510 da Independência e 849 ela
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim "Setto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis VeUoso.

LEI N° 5.797 -

DE

10

DE AGOSTO DE

1972

Cria pensão especial por morte de servidor vítima de agressão em função
policial ou de segurança
O Presidente da República,

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

Art. 10 À família do servidor civil da União, que falecer em conseqüência de agressão sofrida no desempenho de função policial ou de segurança, é assegurada pensão, na base do vencimento ou da remuneração.
Parágrafo único. Para o cálculo da pensão consideram-se integrantes
do vencimento as seguintes gratificações, desde que na ocasião do óbito
estejam sendo Jegalmente pagas ao "de cujus":
J. Gratificação adicional por tempo de serviço;
11 - Gratificação de função;
IH - Gratificação de representação;
IV - Gratificação de função policial;
V _ Gratrrícaçãc de exercício (Decreto-lei n- 1.024, de 21 de outubro
de 1969):

Gratificação de tempo integral.
Art. 20 A pensão concedida na forma deste artigo será sempre reajustada na proporção dos aumentos dos níveis de vencímentcs, observando-se
~ reestruturações havidas no respectivo c a r g o . '
Art. 30 Do valor da pensão deduzir-se-á o correspondente ao de qualquer outra, paga pela Instituição de Previdência a que o "de cujus" era
nüuec ou deixada pelo mesmo servidor e paga pelos cofres públicos.
Art. 4° Têm direito à pensão criada por esta lei as famílias dos servidores desaparecidos desde 1° de janeiro de 1968.
Art. 50 As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conte,
de Encargos Gerais da União, recursos sob a supervisão do Minístérto da
Fazenda.
Vi -
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Art. 6° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília,
República.

10

de

agosto

de

1972;

151" da

Independência e

84" da

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Dettím. Netto
João Paulo dos Reis vezzosc
LEI NQ 5.798 -

DE

31 DE AGOSTO DE 1972

Acrescenta § 49 ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
peto Decreto-lei n9 5.452, de IV de maio de 1943.

O Presidente da República

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

Art. 19 Ao art. 461 da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei ris 5.452, de 19 de maio de 1943, fica acrescentado o seguinte parágrafo:
"§ 49 O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social,
não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial".
Art. 2Q Esta lei entrara em vigor na data de sua pubhcaçào, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jú/.io Barata

LEI NQ 5. 799

~

DE 31 DE AGOSTO DE 1972

Dispõe sobre a isenção do imposto sobre produtos industriali.<:ados na aqutstção de veículos automotores ele fabricação nacional.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. tv Os funcionários das Missões diplomáticas acreditadas junto ao
Governo brasneuo, aos quais seja reconhecida a qualidade diplomática,
que não sejam de nacionalidade brasileira e nem tenham residência permanente no País, poderão adquirir, por solicitação feita ao Ministério das Relações Exteriores, com isenção do imposto sobre produtos industrializados,
um veiculo de fabricaçào nacional, sem prejuízo dos direitos que lhes são assegurados peles artigos 15 e 161 de, Decreto-lei nc 37, de 18 de novembro
de lS-6B, ressalvado o princípio de reciprocidade de tratamento,
§ 1° Os funcionários administrativos e técnicos das referidas Missões diplomáticas, que já se encontrem no Brasil e satisfaçam os requisitos de nacionalidade e residência previstos no presente artigo, poderão, mediante recíprocídade de tratamento, e até seis meses após a publicação nesta Lei, adquirir um veículo automotor de fabricação nacional com isenção do imposto s....brc produtos industrializados, desde que ainda não tenham gozado de
favor fiscal para importação ou compra de automóvel.
§ 2fl O prazo de seis meses mencionado no parágrafo anterior poderá
ser estendido, excepcionalmente e por igual período, desde que, a juizo do
Mímstérto das Relações Exteriores, haja razões que o justifiquem.
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Art. 2Q Quanto ao ressarcimento, pelo produtor, do tributo relativo às
matérias-primas intermediárias, aplicar-se-á a 'norma do artigo 79 , § io, da
Lei nc 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 39 O imposto sobre produtos Industrialízadoe será cobrado na forma do artigo 26 do Decreto-lei nc 37, se a propriedade ou o uso do veículo
for transferido antes de um ano, a pessoa ou entidade que não goze do
mesmo tratamento fiscal.
Art. 4Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1972; 1519 da Independência e 84'" da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto

LEI

N." .5

800 -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1972

Revoga os §§ 1'1 e 2Q do artigo 6Q e o parágrafo único do artigo 19 da Lei
n 9 4.878, de 3 de dezembro de 1965" que dispõe sobre o regime jurídico
peculiar aos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal.
O Presidente da República
FaÇO

saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 1.° Ficam revogados os §§ 1.0 e 2.° do artigo 6." e o parágrafo
único do artigo 19 da Lei n.s 4.878, de 3 de dezembro de 1965, com a redação que lhes deu o ar trgo 1" do Decreto-lei n." 1.088, de 2 de março de 1970.
Art. 2." Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de setembro de 1972; 151." da Independência e 84. 0 da
República,
EMíLIO G. MEDIC!

Alfredo Buetuâ

LEI N' 5-,801 SETEMBRO DE

DE 11

DE

1972

balho, aprovada pelo Decreto-lei número 5.452, de 1Q de maio de 19'43, o
29, com a seguinte redação:
ê

Acrescenta parágrafo ao art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452,
de 19 de maio de 1943.

o

Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1<:J O parágrafo único do artígo 131 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei

nv 5.452, de 1 de maio de 1943, passa
a constdtuír- o § 1'1 do referido ar-

tigo.

Art. 29 Fica incluído no artigo
131 da Consolidação das Leis do Tra-

I' §
211
Nas mesmas condições
e atendidos os mesmos requísítoa
do parágrafo anterior, caberá ao
dirigente do órgão ao qual pertençam empregados não sindicalizáveis formular a solicitação ao
Ministro do Trabalho e Previdência SOcial."
Art. 3" Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
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LEI NO? 5.802

preenchendo o requisito deste artigo,
comprove ter completado, na data da

DE 11 DE

SETEMBRO DE 1972

Dispõe sobre a inscrição em prova de
habilitação à livre-docência.

o Presidente da República

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

Lei:

Art. 19

o

título de Doutor, obti-

do em CUrso credenciado de pós-graduação, constitui requisito para a
inscrição em prova de habilitação à

livre-docência, ressalvados os direitos
dos atuais docentes-livres.
Parágrafo único. Durante o prazo
de 2 (dois) anos, contados da pu-

blicação desta lei admitir-se-á a inscrição em prova 'de habilitação à livre-docência de candidato que, não

LEI N° 5.803 -

DE

publicação do Decreto-lei nv 465, de
11 de fevereiro de 1969, 5 (cinco) anos

ininterruptos de magistério, designado
na forma regimental, em estabelecimento reconhecido, ou 10 (dez) anos
de diplomado em curso superior de
graduação correspondente.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 31" Revogam-se o art. 49 do
Decreto-lei nv 465, de 11 de fevereiro de 1969, e demais disposições
em contrário,
Brasília, 11 de setembro de 1972;
1519 da Independência e 84 9 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Jarbas G, Passarinho

25

DE

SETEMBRO

DE

1972

Extingue o cargo de Superintendente do Serviço Gráfico do Senado Federal

o
Lei:

Presidente da República,

FaÇO saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 19 E' extinto o cargo isolado, de provimento efetivo, de Superintendente do Serviço Gráfico, sm.bolo PL-3, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
Art. 2:' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío.
Brasília, 25 de setembro de 1972; 1510 da Independência e 84 0 da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

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 publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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I -

DECRETO LEGISLATIVO

(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
ínctsc I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
.e'eoerar, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 42, DE 1972
Aprova o texto do Protocolo relativo às Negociações Comerciais

entre rossee em

DesenvolVimento, realizadas, em

Genebra, no

âmbito do Acordo Geral sobre Taritae
Aduaneiras
e comérco
(GATT) , no período de dezembro de 19'70 a agosto de 1971, bem
coszo a lista das concessões feitas pelo Brasil, em 6 de agosto de
1971, aos demais países em aeseuootovmento participantes das rete1'idas negoczações.

Art. L" E' aprovado o texto do Protocolo relativo às Negociações
oomcrcra:s entre Países em Desenvolvimento, realizadas, em Genebra, no
âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), no
período de dezembro de 1970 a agosto de 1971, bem COmo a lista das concessões renas pelo Brasil, em 6 de agosto de 1971, aos demais países em
desenvolvín..e nto participantes das referidas negociações.
Art. 2: Este decreto Iegfslatívo entra em vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
( ... ) O texto do Protocolo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no DCN, 11, de 1-7-1972.

11
LEI NQ 5.787 -

DE

JUNHO DE

1972

27

DE

Dispõe sobre a remuneração dos militares e dá outras providências.
Retificação

Na publicação feita no Diário Oficial de 29 de junho de 1972, na pá-

LEl
gina 5.685, 1'1' coluna, no § 2Q do artigo 93,
Onde se lê:
Quando servir em (ilegível)
correspondente à gratificação de
maior valor ...
Leia-se:
. .. Quando servir em localidade
especial de categoria correspondente
à gratificação de maior valor ...
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Na 3" coluna, no art. 106,
Onde se lê:
· .. No teatro de operações e tem
o valor do soldo do seu posto (ilegível) .
Leia-se:
· .. No teatro de operações e tem
o valor do soldo do seu posto ou
graduação.
Na 4~ coluna, no art. 109.
Onde se lê:
Fora do (ilegível), para execução de reparos, ...

Leia-se:
· .. fora do teatro de operações,
para execução de reparos,
No mesmo artigo,
Onde se lê:
1 ... A manutenção da (ilegível) .

Leia-se:
1 - .,. A manutenção da eficiência do navio;

Ainda na 4" coluna,
Onde se lê:
Título IV da Remuneração (ilegível) militar na inatividade

Art. 110. A remuneração (ilegível)
Compreende:
Leia-se:
Titulo IV - Da remuneração do
militar na inatividade

-

Art. 110. A remuneração do militar na inatividade - reserva remunerada ou reformado - compreende:
Na página 5.686, 2'!- coluna, no artigo 124,
Onde se lê:
§ 19 ...

1

2 - ... Deslocamento em aronave militar .. ,
Leia-se:
'§ 19

1 -

.

2 Deslocamento em aeronave militar ...
Na página 5.687, 1'!- coluna no § 29do art. 142
Onde se lê:
. .. que se fizeram necessários
Leia-se:
. .. que se fizerem necessanos
Na 4') coluna no art. 163,
Onde se lê:
3 - ... desta diária e outro filho menor de ...
Leia-se:
3 - ... desta diária a outro filho.
menor de .. '
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V

VOLUME

IMPOSTO DE RENDA -

B
BORRAOHA VEGETAL -

Progra-

ma de Incentivo. (Decreto-Ieí nú-

mero 2.232, de 17-1-72).

c
CONSOLlDAÇAO DAS LEIS DO
TRABALHO - Art. 131 (Lei número 5.001,' de 11-9-72).

-

Alteração - Art. 461, § 49. (Decreto-lei nv 5.798. de 31-8-72).

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Automóveis
nacíonaâs - Isenção. (Lei nc 5.799,
de 31-8-72).

J
JUSTIÇA DO TRABALHO - Criação de Juntas de COnciliação e
Julgamento. (Lei nc 5.794, de 17
de julho' de 19'12).

D

L

DÉBITOS PISCAIS - Alteração do
Decreto-lei nv 1. 1'34, de 1971, artigo 19;'§ 2 9. (Decreto-lei número 1.231, de 6-7-72).

LIVRE nOC:íl.:NCIA - Prova de habílítação. (Lei no 5.802, de 11 de
setembro de 1972).

M

E
ENSINO - Livre docência - Prova
de habilitação. (Lei nc 5.802, de

restre -

Transporte ter-

Isenção do imposto de

renda. (Decreto-lei nv 1.228, de
3-7-72) .

I
IMPOSTO DE IMPORTAÇAO - Alteração do Decreto-lei nv 37, de
1966 - Art. 17. (Decreto-lei número 1.236, de 28-8-72).

Isenção de Imposto
Alteração do Decreto-Ieí nú-

MAQUINAS -

-

mero l.U7, de 1970 - h't. 62.
Decreto-lei nv 1.234, de 25-7-72).

11-9-72) .
ESTRANGEIRO -

Empresas

estrangeiras de transporte terrestre - Isenção. (Decreto-lei número 1.228, de 3-7-7-2).

MISSõES DIPLOl\l.DA.TICAS - Brasília - Prazo. (Lei nv 5.791, de 6
de julho de 197m.

MUNICíPIO Guaraciaba Segurança Nacional. (Decreto-lei número 1.229, de 5-7-1972) - Apro-

vado pelo Decreto Legislativo número 46, de 1972.

-

Marabá - Câmara de Vereadores - Recesso. (Ato Complementar nv 96. de 27-7-72) .
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'Tarauacá

o
ORÇAMENTO Retificação.
ns 5.796, de 21~7-72).

(Lei

p
PENSA0· Luiz Fernando Cassal
Rodrigues. (Lei no 5.793, de 11 de
julho de 1972).
- Maria Luiza Vitoria Rui Barbosa.
(Lei nc 5.790, de 6-7-72) .
- Morte de policial. (Lei n Q 5.797.
de 10-8-72).
POLíCIA - Regime Jurídico - Alteração <!aLei nc 4.87'8, de 1965
- Art. 69. §§ 19 e 29, (Lei número 5.800, de 1-9-7,2).

POLICIAL - Pensão especial.
nc 5.797, de 10-8-72).

(Lei

-

Câmara de Vereadores

Marabá.

(Ato Complementar

nv 96, de 27-7-72).

RELAÇõES EXTERIORES -

SEGURANÇA NACIONAL - Município de Guaracíaba , (Decreto-lei
nc 1.229, de 5-7-197~) - Aprovado pelo Decreto Legislativo nÇl 46,
de 1972).
- Município de -rerauacã. (Decretolei nv 1.2-20, de 5-7-72).
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMFNTAR N° 13 DE 11 DE OUTUBRO DE 1972

Autonza a mstztwçao. de empréstimo
compulsório em favor das Centrass
l:itetricas Brasileiras S.A. •.....

ELETROBRAS vidências.

e dâ outras pro-

o Presidente da República

Façc. saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. la Fica a União autorizada fi.
instituir, na forma da lei ordínárra.•

empréstimo

compulsório,

em

favor

das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- ELETROBRAS - destinado a fi-

nanciar aaqt1lsiçào de equípamenros,
materiais e serviços necessários a execução de projetos e obras da seguinte

natureza:

a) centrais hidrelétricas de interesse regional;
b) centrais termonucleares;
c) sistemas de transmissão em extra alta tensão;

d) atendimento energético aos principais palas de desenvolvimento da
Amazônia.
Art. 2° Enquanto não ocorrer o'
lançamento do empréstimo aludido no
artigo anterior. fica ratificada e mantida a cobrança do atual emprestímo.
compulsório. efetuada com base na
Lei n- 4.156. de 28 de novembro de
196~, com suas alterações posteriores;
limitada a referida cobrança ate 31 de
dezembro de 1973. sem as restnçoe~_·
contidas na presente lei complementar.
-

Art. 3° A redução ou isenção do
er... preatímo compulsório podera ser
permitida. em lei ordinária. objetrvando o desenvolvimento de regiões ou
zonas de baixa renda "per capíta" em
relação à renda nacional.
Art. 4" Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário..
Brasítra, 11 de outu bro de ] ~72;
15P da Independência e 84° da
RepUblica.

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

11 DECRETO-LEI N° 1.239 -

DECRETOS-LEIS
DE

2

DE

DECRETO-LEI N° 1. 240 -

D'

11

D'

OUTUBRO DE 1972

OUTUBRO DE 1972

Acrescenta parágrafo ao artigo 5° do
Decreto-lei no 204, de 27 de tecereiTO de 1967. e dispõe sobre financiamento à exportação.

Dispõe sobre
incentivos
fiscais à
exportação de minerais abundantes
no Pais.
.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artígo 55, item lI, da constituição, decreta:
Art. 10 O artigo 5° do Decreto-lei ..
n'' 204, de 27 de fevereiro de 1967. pasba

a Vigorar acrescido do seguinte pa-

rágrafo:

"ê 3° O imposto previsto neste
artigo poderá ser recolhido, a
juizó do Ministro da
Fazenda,
dentro do semestre eeguínte vao

mês a que ccrresponderem as extrações" .
Art. 2° A eaíxa Econômica' Federal,
na qualidade de administradora doe

recursos do Programa de 'Integração
Social-PIS, .e em benefício. deste; podera .apncar o saico do Imposto arrecadado nos termos do· artigo 5° do Deereto-rei no 204, de 27 de fevereiro de
1967, em operações de fínancíamentc
à exportação, obedecidos os critérios
que torem estabelecidos pelo .MÍ!Í1StTO
da Fazenda.
.
Art. 3° O presente Decreto-lei entrara. em Vigor na data de sua pubhcaçao. revogadas as mspoerçoes em
contrário.
Brasíüa, 2 de outubro de HI72;
da Independência e 84 0
da
Repubnca .
151 0

EMÍLIO G. MtDtct
Jose Flavio pecara
Mário Lemos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item 11, da
Constituição,
decreta:
Art. 10 A empresa de mineração
ou de transformação primária de minerais que elabore minerais abundantes no país, destinando-os à exportação, gozará dos seguintes beneficios _fiscais:
I ~ Abatimento do lucro sujeito ao
imposto de renda, da
parcela correspondente à exportação de minerais elaborados de que
trata- este
Decreto-lei;
II - Recolhimento de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de que
trata o artigo 77 da Lei n- 3.470, de
28 de novembro de 1958. incidente
sobre os dividendos pagos
a não
residentes no país em conta especial
vinculada no Banco do Brasil :Socíedade Anônima.
§ 1° Considera-se proveniente da
exportação a percentagem do lucro
tributável igual àquela que o valor
das exportações de minerais elaborados representar sobre a receita total
da empresa.
§ 2° A receita auferida pela pessoa jurídica decorrente do item II
deste artigo, não integra o lucro tnbutável ,
Art. 2° A importância depositada
no Banco do Brasil S.A. de que trata
o item II do artigo anterior poderá
ser utilizada pela pessoa. juridica
brasileira que a recolheu para os seguíntes fins;
1 - Pagamento de outros impostos
federais com
exceção do imposto
único sobre minerais;
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II - Investimento em empreendimentos de mineração, ou de transformação primária de minerais, obedecidas' as normas estabelecidas pelo
Grupo Executivo da Indústria de Mineração - GEIMI.
Art., 30 Para o gozo dos beneficios
previstos no artigo 10 deste Decretolei, deverão ser satisfeitos cumulativamente os seguintes requisitos:
1 - Que o capital nacional detenha
a maioria do capital votante na empresa;
II -Que haja aprovação prévia
do Ministério da Fazenda, quanto à
estrutura financeira do empreendimento, e do Ministério das Minas e
Energia, quanto à sua estrutura técnica e econômica;
lU - Que a empresa exporte, no
mínimo, metade da sua produção;
IV - Que o valor unitário, a bordo,
no porto de embarque, do mineral
elaborado, seja no mínimo 50% (cinqüenta por cento) superior ao do
mesmo mineral não elaborado. nas
mesmas condições.
§ 10 Para os fins do disposto no
item II, do artigo 10, a pessoa jurídica domiciliada no exterior deverá
adquirir para consumo próprio de
sua indústria ou de indústria onde
participe majoritariamente, noextezíor, parcela da produção não inferior à orooorcêo do
capital dessa
mesma pessoa jurídica,
ne capíta!
social da sociedade
organizada no
País.
§ 20 O atendíraentc áOE requisitos
do item III e -ío § 10 deste artigo
deverá ser consubstanetado mediante
contratos rumes de compra do produto, por prazo não ínreríor a 10
(dez) anos
Art. 4° Obedecido o disposto no
artigo 3°, os beneftcíos f'ísr-aís de que
trata o artigo 1< serão mantidos até
o exercício de 1988, ínclusrve,
§ 1° A comprovacão
do cumprimento dos requisitos a que se refere
o artigo ar-tertot sera feita anuatmente, ppJe empresa produtora, perante o. Ministéri-o Os. Fazenda, à
época da apresenbaçâc ca respectiva
declara... ",~ aI;; ce.i.ttmentos ,
§ 2° Na hipótese de não ser atingido o mínimo de aquisição a que se
referem o item III e o § 10 do artigo
anterior, a deficiência verificada poderá ser compensade nos dois exer-

cicios eubseoüentes. porém o não
cumprimento' do referido limite em
um triê';o importare no cancelamento definitivo da isenção.
Art. 5° A aprovação de empreendimentos para os fins
do presente
Decreto-lei, será feit.., por despacho
do Presidente da República, em
Exposição de Motivos conjunta dos
Ministros da Fazenda e das Minas e
Energia.
Art. 6° Etl,;;e Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1972;
1510. da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

DrnlCRETQ·LEI N9 1.241 OUTUBRO DE 1972

DE 11 DB

Altera a redação do § 19 do artigo
69 da Lei nO 4.341, de 13 de junho
de 1964, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tígo 55, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19 O § 19 do artigo 69 aa Lei
n9 4.341, de 13 de junho de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação;

uArt. 6° -

•...•..••••••••...••

§ 10 Além desses servidores re..
quíaítados poderá ser admitida
pessoal sob o regime da legtslaçãe
trabalhísta, mediante processo seletivo próprio disciplinado em re ..
gulamento" .

Art. 29 Aplica-se à Escola Nacronat
de Informações o disposto no presente Decreto-lei.
Art. 39 Este Decreto-lei entrara, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1972:
1519 da Independência. e 849 da
Repúblíca,
EMíLro G. MÉDICI

Carlos Alberto da Fontoura
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DECRETO-LEI N.o 1.242 OUTUBRO DE 1972

D'

30

D'

Altera o Derreto-lei n° 999, de 21 de
outubro de 1969, que criou a Taxa
Rodoviária ümca, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artago 55, item li, da Constituiçã-o. decre-

ta:

Art. 10 O valor anualmente devtno
pelo proprietário de veiculo sujeito ao
pagamento da Taxa Rodovíárta trní-

ca, nos termos do Decreto-lei ns 999,
de 21 de outubro de 1969, será recolhi-

do diretamente pelo contrtbutnte ao
sistema bancário nacional, para posterior crédito, no Banco do Brastl S.A.,
em favor do Departamento Nacional
de

Estradas de Rodagem

(DNER),

consoante instruções a serem baixadas
pelos Ministros da Fazenda e dos
Transportes.
Parágrafo úníeo , O DNER promoverá, mensalmente, o repasse ria quotaparte devida aos Estados e seus 1\!1u
nícípíos, Territórios e Distrito Fe
deral.
Art. 2.° A alínea IIC" do artigo 3.° do
Decreto-lei n- 999, de 21 de outubro
de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
4

4

"Art. 3° ..••••.•.•...••.•..... ~
os proprietários de veículos
empregados em. serviços agrtcolas,
que apenas transitem dentro dos
limites das propriedades agrícolas
a que pertençam".
c)

Art. 3°. Este Decreto-lei entrara em
vigor a 10 de janeiro de 1973, revogados o § 2° do artigo 1'0 do Decreto-lei
flo 999, de 21 de outubro de 1969, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO-LEI N° 1.243 OUTUBRO DE 1972

D' 30 D'

Eleva. a dotação do' Programa de Integração Nacional (PIN) cnado pelo
Decreto-Lei n" 1.106, de 16 de íunho de 1970, altera o oeoreto-iet.,
n." 1.164, de L" de abril de 1971, e da
outras providênczas.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, itens I e I'I, e de conformidade
com o artigo 89, item 1lI, da Constituição, decreta:
Art. I" E' acrescida de
- •.•
Cr$ 800.000.000,00 a dotação prevista.
no artigo 1 <> do Decreto-lei n." 1.106, ae
16 de junho de 1970, que criou o Programa de Integração Nacional {PIN}.
Parágrafo único. O acréscimo de
recursos de que trata este artigo será
constituído nos exercícios financeiros
de 1975 a 1978, inclusive:
Art. 2.° São prorrogadas até o exerc1cio de 1978 as disposições constantes
do artigo 5° e seus parágrafos, do Decreto-lei n'' 1.106, de 16 de Junho de
1970.
Art. 3.° São incluídas, entre as obras
ue infra-estrutura a serem financiadas com os recursos do Programa ue
Integração Nacional (PINJ. as seguintes rodovias na região setentrional do
Pata:

I - Rodovia Perimetral Norte. definida pelas ligações Macapá-CaracaraíIçana-Benjamín Constant-Cruzeiro do
Sul e suas ligações com as localidades
de Oucuí, Mitu, Caxias e Elvira;
l i - Prolongamento da rodovia
Oulabá-Santarém, ligando as cidades
de óbidos e Alenquer a fronteira do
Brasil com o êuríname ,
Art. 4.° Em conseqüência do disposto no artigo anterior, os itens X,
XVI e XVII do artigo L" do Decretolei n.v 1.164, de 1.° de abril de 1971,
com a renumeração do item subseqüente, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0
x - Trecho Ouíabá-CachímbcBantarém-Atenquer ate a trontcíra com o Suríname, na extensão
aproximada de 1. 920km.
XVI -

Rodcvta Pertmetral . Nor-

te-Trecho Macapá-Oaracaraí-Jça-
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na-Benjamin COnstant-Cruzeiro
do Sul e suas ligações com M localidades de Cucul, Mitu, Caxias e
Elvira, na extensão aproximada de
S.SOOkm.

XVI! -

BR-158 -

Trecho Bar-

ra do Garças-Xavantina-São Fé-

lix do Araguaia, na extensão aproximada de 650 km to •
Art. 5.° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
Repúbllca.
EM:ÍLIo G. MÉDICI

Aljredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Deljim Netto
Mdrio David Andreazza
L. F. Cirne Lima.
Conjúcio Pamplona
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite JÚn10T
João Paulo dos Reis vezzosc
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO-LEI N° 1.244 OUTUBRO DE 1972

DE

31

DE

Dispõe sobre o regime fiscal dos estabelecimentos constituídos por coa[umtoe industriais comptetae importados com base no Decreto-lei número 1.236, de 28 de agosto de 1972, 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° O conjunto Industrial completo. importado com base no Decretolei número 1.236, de 28 de agosto de
1972, é considerado estabelecimento autônomo para todos os efeitos fiscais,
especialmente os previstos na 'egtslaç â o do imposto sobre produtos mdustrfalízadoe .
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Parágrafo único. Não se aplica aos
estabelecimentos de que trata este artigo o disposto nos artigos 1° a. 1,0 do
Decreto-lei n- 1.189, de 25 de setembro de 1971, e no Decreto-lei n- 3.219,
de 15 de maio de 1972.
Art. 2° Os produtos industrializados
pelos estabelecimentos de que trata
este Decreto-lei serão destinados à exportação.
Parágrafo único. Poderá ser admitida a venda no mercado interno mediante:
I - Fixação de cota anual, estabelecida antes da aprovação da importação do conjunto, em função da inexistência ou insuficiência de produção
nacional do produto similar; ou
TI - Ato do Presidente da República,
sobre proposta conjunta dos Mimstros
da Fazenda e da Indústria e do Comércio, desde que a excepcionalidade
da situação conjuntural interna ou externa o recomende.
Art. 3° A operação de que trata o
parágrafo único do artigo anterior será equiparada a uma importação do
estrangeiro, para efeitos de incidência
do imposto de importação, na.. forma
estabelecida neste artigo e na da legislação em vigor.
§ 1° Na hipótese de que trata este artigo e para os efeitos nele previstos, a
saida do produto do estabelecimento
definido no artigo 1° é equíparada à
entrada no território nacional de mercadoria estrangeira e o industrial que
promover a saída é o contribuinte do
imposto.
§ 2° O Conselho de Politica AduaneíTa estabelecerá base de cálculo própria
para os produtos saídos do estabelecimento como mencionado neste artigo
e para os fins previstos no seu "eaput",
visando impedir distorções nas condições de concorrência no mercado interno.
§ 3° O disposto neste artigo não dispensa a cobrança dos tributos internos
que incidirem sobre a produção e ctrculaçâo,
Art. 4° Os beneficios fiaca.ls de que
trata o Decreto-lei n- 1.236. de 28 de
agosto de 1972, são vinculados à desttnação dos bens, para os fins previstos
nos artigos 12 e 106, inciso I, alíneas
"a" e "b" do Decreto-lei nv 37 de 18 de
novembro de 1966.
'
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Art.' 5° Aos produtos mencionados no
artigo 3° e no parágrafo único do artí150 2°, saídos dos estabelecimentos, vendidos ou expostos a venda em transg-ressão às normas deste Decreto-lei ou
às fixadas em regulamento, bem como
aos que excederem à cota de que teata o item I do parágrafo único do artígo 2° é aplicável a penalidade estabelecida no artigo 83 da Lei nv 4.502, de
30 de novembro de 1964, com as alterações posteriores.
Art. 6° Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

leis n,« 68, de 21 de novembro de 1966.
e no 1. 095, de 20 de março de 1970,
poderão, sem ônus para o Tesouro Nacional, ser transferidos ao Banco Central do Brasil, para posterior emprego
nos financiamentos autorizados pelas
referidas leis.
. Parágrafo único. No caso de transferência feita nos termos deste artigo,
a amortização e os encargos financeiros do empréstimo ou operação de
crédito ficarão a cargo do Banco Central do Brasil.
Art. 39. Este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1972;
151I? da Independência e 849 da
República.

Antônio õeittm: Netto
Marcus Vinicius Pratini de MOraes

DECRETO-LE'I N9 1.245
NOVEMBRO

DE

DE

6

DE

1972

Dispóe sobre o pagamento de titulas
do Tesouro Nacional vinculados a
créditos contratados no exterior com
base nas Leis n9 1.518, de 24 de dezembro de 1951, n9 4.457, de 6 de
novembro de 1964, e n 9 5.000. de
24 de maio de 1966, e dá outras pro~

Vidências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constdtuição, deereta:
Art. lI? Os valores dos juros e do
principal dos títulos da divida externa do Tesouro Nacional, emítddoa ao
portador ou nominativos, relacionados
com empréstimos ou operações de crédito externo efetuadas com case nas
Leis no 1.518, de 24 de dezembro de
1951, n,« 4.457, de 6 de novembro de
1964, e no artigo 89, da Lei nv ...
5.000, de 24 de maio de 1966.· serão
pagos ou remetidos livremente, sem
quaisquer descontos, inclusive de natureza tributária ou camnía.l,
Art. 21?
Os recursos em moeda
estrangeira originários de empréstimos
ou operações de crédito externe destinadas a financiar programas de interesse nacional, na forma e nos limites autorizados pelas Leis nv 1.518, de
24 de dezembro de 1951, nv 4.457, de
6 de novembro de 1964, e Decretos-

EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Deljim Netto

DECRETO-LEI N." 1.246 NOVEMBRO DE 1972

DE

14

DE

M odijica a legislação do imposto di
Renda devido pelas pessoas tíeícae.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
1.'5. inciso II, da Constituição, decreta:
Art. 1° A partir do exercício de
1973, o imposto progressivo, devido
anualmente pelas pessoas físicas resídentes ou domiciliadas no Brasil, será cobrado de acordo com a seguinte
tabela:
Classes de Renda Liquida
(Cr$)

Até

(%)

7.600.00

7.601,00
8.201,00
10.901,00
15.201,00
21. 701,00
29.701,00
46.301,00
53.401,00
79.701,00
104.201,00
152.701,00

Aliquotas

a
8.200,00
a 10.900,00
a 15.200,00
a 21.700,00
a 29.700,00
a 40.300,00
a 53.400,00
a 79.700,00
a 104.200,00
a 152.700,00
a 198.700,00

Acima de 198,700,00

Isento
3
5
8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
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§. 1°. O imposto é calculado em
cada classe sobre a porção de renda
compreendida nos respectivos limites,
desprezada a tração de renda inferior
a Cr$ 1,00 (um cruzeiro).
§ 2° O imposto progressivo é a
soma das parcelas correspondentes a
cada classe.

DECRETO-LEI N° 1.247 --
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Art. 2°. Este Decreto-lei entrarã
e1Y' vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151" da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
José Fldvio eecora

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1972

Autoriza o Tesouro Nacional a subscrever aumento do capital do Banco do
Brasil S, A. e dá outras providências.

O Presidente da República no use da atribuição que lhe confere. o artigo
55, item II da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica o 'I'esour-i Nacional autorizado a promover a subscrição, no
aumento de capital do Banco à..c: Brasil S. A,. aprovado pela assembléia
geral de acionistas daquela Instttntção financeira, até o limite de :r$ ...
130. 'JOO. 000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros) e íntegralízá-Ia totalmente no exercício de 1972.
Art. 29 Para atender à despesa a que se refere o artigo anterior fica
aberto no Ministério da Fazenda cn crédito especial de Cr$ 130.000.000,00
(cento e trinta milhões de cruzeiros) observada a seguinte classificação:
28.00 - Encargos Gerais da União
28.01 - Recursos sob a Supervíeão do Ministério da Fazenda
18,00 - Encargos Gerais
1.005 - Participação Financeira da União no aumento de capital do
Banco elo Brasil S. A.
4.0.0.0 - Despesa ele Capital
4.2. O. O - Inversões Ptnanceíras
4.2.2. O - Participação em Constttuíção ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comei cíais ou Financeiras.
Art. 3° Ê o Ministério ,:31, Fazenda autorizado a subscrever, pelo Tesouro
Nacional, as ações necessárias à integralização do novo capital.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda fará subscrever, pelo 'I'escuro Nacional as açoea que não ferem tomadas pelos demais acionistas e terceíros, de modo a garantir a, integralização total do novo capital.
Art. 4" A despesa resultante da execução do artigo 29 deste Decreto-lei
será coberta cem cs recursal': a que se refere o artigo 61, parágrafo 2". da
Lei nv 4.728, de 14 de julho de 19(i5. com a nova redação que lhe foi dada
pela Lel nv 5,710, de 7 de outubr- de 1971, ou mediante adiantamento, para
posterior reposição, do produto da colocação de títulos do Tesouro Nacional
pelo Banco Central do Brasil, caso insuficiente o saldo da conta que registra
os referidos recursos.
Art. 5° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro ele 1972; 151° da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Antõnio Delfim Netto
João Paulo dos Reis l7ellúw
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DECRETO-LEI N,o 1.248

DE

29

DE

NOVEMBRO DE 1972

Dispõe sobre o tratamento tríbuuisto
das operações de compra de merca-

dorias no mercado interno, para o
fim específico da exportação, e dá

outras provzdências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item rr, da Constituição, decreta:
Art. 10 As operações decorrentes de
compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa
comercial exportadora, para o fim especifico de exportação, terão o tratamenta tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo umco.
Consideram-se
destinadas ao fim especifico de exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento
do produ ror-vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comerciar exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.
Art. 2'" O disposto no artigo anterior
aplica-se às empresas comercíars exportadoras que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I - Registro especial na Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A. (CACEX) e na Secretaria da
Receita Federal, de acordo com as normas aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as ações com direito a voto;
lU - Capital mínimo fixado pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ lI> O registro a que se refere o item
I deste artigo poderá ser cancelado, a
qualquer tempo, nos casos:
a) de inobservância das disposições
deste Decreto-lei ou de quaisquer outras normas que o complementem:
b) de práticas fraudulentas ou inidoneidade manifesta.
§ 2n Do ato que determinar o cancelamento a que se refere o parágrafo

anterior caberá recurso ao Conselho
Monetário Nacional, sem efeito suspensivo, dentro do prazo de 30 r trmta )
dias, contados da data de sua publicação.
§ 3° O Conselho Monetário Nacional
poderá .stabeiecer normas relativas a
estrutura do capital das empresas de
que trata este artigo, tendo em vista
o interesse nacional e, especialmente.
prevenir práticas monopolísticas no
comércio exterior.
Art. 3.° São assegurados ao produtor-vendedor. nas operaçoes de que
trata o artigo 1.0 deste Decreto-ter, os
benefícios fiscais concedtoos por lei
para incentivo à exporteceo.
Art. 4° Até o exercício financeiro de
1977, inclusive, a empresa comercial
exportadora a que Se refere este Decreto-lei poderá abater to rucro sujeito ao imposte de renda uma quantia Igual à diferença entre
'tUOl 0.:>5
produtos manufatUrados comc-auos
de produtores-vendedores na ~. rrma do
arttgo lI> e o valor FOB em moeda nacional das vendas dos mesmos produtos para o Exterior.
§ i- O valor dos produtos manufaturados comprados, para efeito deste
artigo, será igual ao que servir de base de cálculo para os benefícios fiscais
concedidos ao produtor-vendedor, nas
operações de que trata o artigo lI>
§ 21> Quando os produtos manufaturados exportados tiverem seu seguro
coberto por seguradoras nacíonats ou
seu transporte feito em veículo ou embarcação de bandeira brasileira, no valor das vendas para o Exterior a que
se refere este artigo, deverá ser acrescido o montante do seguro ou do frete
ou de ambos, se for o caso.
§ 3° O beneficio fiscal a que se refere este artigo só poderá ser utilizado
pela empresa comercial exportadora
se atendidas as normas que forem fixadas pelo Ministro da Fazenda.
§ 4° Não se aplicam às empresas comerciais exportadoras as díspostçôes
do artigo 1'', do Decreto-lei nv 1.158, de
16 de março de 1971.
Art. 5° Os impostos que forem devidos bem como os beneficios nscaís,
de qualquer natureza, auferidos pelo
produtor-vendedor, acrescidos de turca
de mora e correção monetária, passarão a ser de responsabilidade da empresa comercial exportadora nos casos de:
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Q) não se efetivar a exportação após
decorrido o prazo de um ano a contar
da data do depósito;
b) revenda das mercadorias no Q1er
cado interno;
c) destruição das mercadorias.
§ l'í' Para os fins deste artigo, calcular-se-á o imposto de renda, aplicando-ae a maior alíquota para tributação das pessoas jurídicas sobre o valor equivalente a 10% (dez por cento)
do preço da compra a que se retere o
artigo 1° deste Decreto-lei.
§ 2º O recolhimento dos créditos tributários devidos, em razão do disposto neste artigo, deverá ser efetuado
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da ocorrência do fato que lhes houver
dado causa.
§ 3º Nos casos de retorno ao mercado interno, a liberação das mercadofias depositadas sob regime aduanerro extraordinário de exportação está
condicionada ao prévio recolhimento
dos créditos tributários de que trata
este artigo.
§ 4° Ocorrida a hipótese prevista no
item "a", independentemente do estipulado neste artigo, considera-se
abandonada a mercadoria na forma da
legislação vigente.
Art. 6° E' admitida a revenda entre
empresas comerciais exportadoras,
desde que as mercadorias permaneçam
em depósito, até a efetiva exportação,
passando aos compradores as responsabilidades previstas no artigo anterior. ínclusíve a de exportar a mercadoria até a data originalmente fixada no item "a".
Art. 7º Em casos excepclonaís, o
Ministro da Fazenda poderá detetmínar ou autorizar o retorno ao mercado
interno, fixando condições díferer.tea
das estabelecidas neste Decreto-lei.
Art. 8° Em caso de destruição das
mercadorias adquiridas na forma deste Decreto-lei, o custo de aquístção só
será admitido como parcela dedutível
na apuração do lucro sujeito ao imposto de renda, quando satisfeita a abrigaçâo tributária prevista no artigo 5°.
Art. 9'" A vedação prevista nos itens
IV e V do artigo 34, da Lei n° 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, não se aplica ás operações das instituições financeiras com empresa comercial exportadora que preencher os requisitos
deste Decreto-lei, desde que previaR
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mente autorizadas pelo Banco central
do Brasil, nas condições estabelecidas,
em caráter geral, pelo COnselho Monetário Nacional.
Art. 10. Quando as operações de
compra e venda forem realizadas entre empresas comerciais exportadoras
e produtores-vendedores que mantenham relações de Interdependência. a
base de cálculo dos créditos e beneficios fiscais se sujeitará às disposições
do artigo 15. da Ler nv 4.502. de 30 de
novembro de 1964, bem como às demais normas complementares, lnclusíve as que forem baixadas pelo Ministro da Fazenda.
Art. 11. O artigo 83, do Decreto-lei
nv 37. de 18 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 83. O regime de entreposto aduaneiro, na exportação. é o
que permite o depósito de mercadorias. sob controle fiscal, em local determinado, podendo ser efetuado sob regime aduaneiro de exportaçâo e regime aduaneiro extraordinário. nas condições definidas em decreto do Poder Executivo.
§ 1° O regime aduaneiro de exportação é o que confere o direito de depósito da mercadoria. oom
suspensão dos impostos, se devidos.
§ 2° Considera-se regime aduaneiro extraordinário de exportação
aquele que permite ° depósito da
mercadoria com direito a utilização dos beneficios fiscais instituídos por lei, para incentivo à exportação, antes do seu efetivo embarque para o exterior."

Art. 12. O artigo 60, da Lei número
5.025, de 10 de junho de 1966, fica
acrescido da seguinte alinea t:
j) outras modalidades de financiamento a critério do Conselho
Monetário Nacional.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-leí. podendo inclusive:
I - fixar bases e condições para o
cálculo dos benerícíos fiscais;
II - definir o conceito de produto
manufaturado para efeito de aplicação dos benefícios fiscais previstos neste Decreto-lei.

ATOS 1>0 PODER LEGISLATIVO

12

Art. 14. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 29 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G.MÊDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N° 1. 249, DE 11
DEZEMBRO DE 1972

DE

Fixa valor do soldo do posto de Almirante-de-Esquadra ou equivalente e
dá ouirasprovidências.

o Presidente da 'República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item III, "in fine", decreta:
Art. 1.0 O valor do soldo do posto
de Almirante-de-Esquadra, Generalde-Exército e Tenente-Brigadeiro,
para aplicação da Tabela de Escalona-

mento Vertical, de que trata o artigo
148 da Lei n- 5.787, de 27 de junho de
1972, é fixado em Cr$ 3.153,00 (três
mil cento e cinqüenta e três cruzei-

DECRETO-LEI N9 1.250 -

rosi. na Marinha, no Exército e na
Aeronáutica.
Parágrafo único. Nos cálculos decorrentes da aplicação do presente
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação
às gratificações e indenizações.
Art. 2.0 As despesas com a execução deste Decreto-lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias
próprias dos Ministérios da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica.
Art. 3.0 Este Decreto-lei terá vigência a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
.
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
da Independência e 84. 0 da
República.
151.<>

EMíLIO G.

MÉDICI

. Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macédo
João Paulo dos Reis Velloso

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1972

AUera o Decreto..lei n'l 1.171, de 2 de junho de 1971

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o .artdgo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto-lei nv 1.171, de 2 de junho de 1971,
acrescido de dois parágrafos, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autorizado, em casos eX
cepcíonaís, quando se tratar de projetos que consultem ao Interesse
nacional, a estender os estímulos fiscais deferidos às exportações,
às vendas realizadas por empresas, no mercado interno, de máquínas 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 prazo superior a 5 (cinco) anos, concedido por instituição financeira ou entidade governamental estrangeira.
§ F Os íncentívos a que se refere este artigo, quando se tratar
de projetos ligados ao incremento das exportações nacionais, poderão ser aplicados a casos em que os recursos em moeda estrangeira
tenham efetivamente ingressado no Pais a titulo de investimento.
§ 29 Tratando-se de financiamento concedido por Instdtulçâo
financeira internacional em que os recursos em moeda estrangeira
tenham sido contratualmente destinadas ao pagamento de obras
civis ou outros serviços prestados no País, os incentivos de que
trata este artigo poderão eer estendidos às vendas de máquinas e
equipamentos nacionais, até o valor, em moeda nacional, das divisas
conversíveis provenientes do financiamento.
4
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extensão de incentivos de que trata este artigo dependerá de prévio requerimento da parte interessada".
Art. 29 tÉ revogado o art. 29 do Decreto-lei no 1.171, de 2 de junho
de 1971.
Art. 39 Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as, disposições em. contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da
República.
§

3'9 A

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO-LEI

N9

1.251 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1972

Altera os valores das contribuições ao Instituto do Açúcar e do Alcool
e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 A partir de 19 de janeiro de 1973, ficará reduzido de 24%
(vinte e quatro por cento) o valor das, contribuições previstas no art. 39
do Decreto-lei nv 308, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. O valor da redução reverterá ao sistema produtor
mediante incorporação ao preço da cana e do açúcar.
Art. 29 O novo valor das contribuições será destinado:
I - 47% (quarenta e sete por cento) à constituição do Fundo
Especial de Exportação previsto no art. 28 da Lei nv 4.870, de
19 de dezembro de 1965, para programas de assistência à produção e
garantir ao produtor o preço oficial do açúcar de exportação;
II - 53% (cinqüenta e três por cento) a programas -de assistência à produção e ao custeio administrativo do Instituto do
Açúcar e do Alcool.
Art. 39 O Ministro da Indústria e do Comércio promoverá as medidas
n-ecessárias à execução do disposto neste decreto-lei.
Art. 49 Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 841;1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus 'Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO-LEI N' 1.252 DEZEMBRO DE

1972

DE

22 DE

Altera e consolida a legislação referente ao Fundo Aeronáutico.

,O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere
artigo 55, itens I e II da Constituição,
decreta:
Art. 19 O FundoAeronáutico, criado pelo Decreto-lei nv 8.373, de 14
de dezembro de 1945, modificado
pelo Decreto-lei _n 9 9.651, de 23 de

°

agosto de 1946, é um fundo de natureza' contábil destinado a auxiliar -o·
provimento de recursos financeiros
para o aparelhamento da Força Aérea Brasileira e para as realizações
ou serviços que se façam necessários,
no sentido de assegurar o cumprimento eficiente da missão constitucional da Aeronáutica.
Art. 29 Constituem
Fundo Aeronáutico:

receitas

do

1 - para aplicação limitada,
sujeita às normas gerais de pla-'
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nejamento, programação e orçamento, as obtidas:
a) do produto das operações realizadas de conformidade com a Lei
nc 5.658, de 7 de junho de 1971, que
dispõe sobre a venda ou permuta de
bens imóveis da União sob a jurísdtç â o do Ministério da Aeronáutica;
b) do produto resultante do arrendamento ou da venda, esta dependente de autorização presidencial, de
aeronaves, peças e equipamentos
transferidos ao domínio da União na
forma do Decreto-lei ns 496, de 11 de
março de 1969;
c) do produto da venda de aeronaves, viaturas e equipamentos de
comunicações, incorporados ao patrimônio do União, na forma do estabelecido nos § 29 do art. 69 e artigo 79 do Decreto-lei nc 975, de 20 de
outubro de 1969;
d) de recursos específicos dos "Encargos Gerais da União", aprovados
pelo Presidente da República;
e) das indenizações relativas a dotações orçamentárias de exercícios
financeiros já encerrados;
f) dos recursos provenientes de
empréstimos ou financiamentos contraídos no pais ou no exterior;
g) de outras fontes, com finalidade
definida.
2 - para. outras aplicações,
constituindo uma reserva de contingência:
a) as importânciás resultantes das
percentagens fixadas pelo Ministério
da. Aeronáutica sobre as economias ou
rendas das diferentes Unidades Administrativas;
b) o produto de arrendamento ou
alienação de quaisquer bens _ móveis
da Aeronáutica;
c) as rendas provenientes de serviços de qualquer espécie, prestados
pelo Ministério da Aeronáutica a órgãos Federais, Estaduais ou Municipais, desde que não previstos em
Planos de Cooperação aprovados;
d) as tarifas de depósito ou produto da venda de aeronaves, de acordo com o Decreto-lei nv 585, de 16 de
maio de 1969, observado o disposto
citado no art. 59, in fine, quanto ao
recolhimento do saldo;
e) as -rendas provenientes de serviços de qualquer espécie, prestados

pela Aeronáutica, em caráter especial, a empresas ou pessoas a ela estranhas;
f) as rendimentos líquidos das operações financeiras do próprio Fundo,
deduzida a parcela correspondente à.
remuneração dos serviços de sua administração;
g) os recursos resultantes da cobrança de serviços e facilidades cobrados nas aeroportos públicos e que
não constituam receitas do Fundo
Aeroviário;
h) subvenções, contribuições, doações e legados;
i) quaisquer outros recursos que
lhe forem expressamente atribuídos.
Art. 39 O Fundo Aeronáutico será.
administrado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 49 Os recursos de que trata o
art. 29 deste decreto-lei serão depositados no Banco do Brasil S. A.,.
à conta e ordem do Ministro da Aeronáutica, para crédito do Fundo Aeronáutico e terão caráter rotativo.
Parágrafo único. Os saldos verificados no fim de cada exercício financeiro s e r ã o automaticamente
transferidos para o exercício seguinte, a crédito do citado Fundo.
Art. 59 A escrituração do Fundo
Aeronáutico obedecerá às normas gerais estabelecidas pelo Governo soore
contabilidade e auditoria.
Parágrafo único. Os recursos do
referido Fundo serão contabtlízados,
distintamente, segundo a sua natureza.
•
Art. 69 O Poder Executivo, por
proposta do Ministério da Aeronáutica, baixará, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência deste
decreto-lei, a regulamentação que se
fizer necessária à sua execução.
Art. 79 Este. decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con..
trário.
Brasília, 22 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

João Paulo dos Reis Velloso

15

ATOS DO PODER LEGISL.'\TIV'J

DECRETO-LEI N.o 1.253, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1972

Prorroga ate 31 de dezembro de 1973
o regime especial de que trata o
Decreto-lei n." 1.182, de 16 de julho de 1971, e dd outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
l i do artigo 55, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado, até 31 de
dezembro de 1973, o regime especial
de que trata o Decreto-lei n," 1.182,
de 16 de julho de 1971.
Art. 2.° Ficam substituídos os parágrafos 1.0 e 2." do artigo 1.0 do Decreto-lei n.« 1.182, de 16 de julho de
1971, pelo seguinte parágrafo único:
"Art. 1.° .• , .•....••.....•••••• ~
Parágrafo único. A isenção pre,
vista neste artigo aplica-se; Igualmente, a outras formas de com,
bínaçáo ou assocíaçao de, interesses de empresas" definidas pelo
Conselho Monetário Nacional,
atendida sempre a conveniência
da politica econômíco-fínanceíra
nacional. "

Art. 3.° O artigo 2.° do Decreto-ter
n.O 1.182, de 16 de julho de 1971. .ãca
acrescido do seguinte parágraro
úníco:
"Art. 2'.° ••••••••••••••••••••••
Parágrafo untco. A Comissão a
que se refere este artigo poderá
indicar órgão técnico especíaü,
zado para que se pronuncie sobre
a reavaliação de que trata o artigo 1.0, correndo por conta da in.
teressada Os encargos decorrentes
desses serviços".

Art. 4.° O parágrafo 3.° do artigo

5.° passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando ainda o referido artigo 5.° acrescido do seguinte pará
grafo 6.°:
"Art. 5.° ••••••••••••••••••••••

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

§ 3." A isenção estabelecida no
parágrafo anterior se estende 'lOS
sócios, acionistas ou titular, beneficiários, pessoas fisicas ou iundicas, podendo estas realizar aumento de capttat
nas mesmas
condições, mediante a incorporação dos valores distribuidos.

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

§ 6.° O prazo a que se refere I)
"caput" deste artigo poderá. ser
prorrogado, pelo Ministtro da Fazenda, em atendimento à conveniência da polltica econõmíco-fínanceíra do Pais".
Art. 5." Fica assegurada a aplica..
çãc da legislação anterror aos processos de reavaliação ainda não apreciados pela Comissão de Fusão .e Incorporação de Empresas.
Parágrafo único. A pedido da pessoa jurídica interessada, poder .se-a
aplicar as disposições deste Decretolei aos referidos processos.
Art. 6.° Fica revogado o inciso n
do artigo 4." do Decreto-lei n." 1.182.
de 16 de Julho de 1971, e demais dísposições em contrário.
Art. 7.° Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.

EMÍLIO

G. MÉDICI

A niónío Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI NQ 1.254 DEZEMBRo DE 1972

DE

29

DE

.

Altera. para o exercício de 1973, a.
distribuição do produto da erreccdação dos impostos úmcos.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta
Art. 10 No exercício de 1973. 4 parcela correspondente a 10% do moritante destinado à dístrrbuíçãc doa
Impostos únicos sobre Minerais, do
Pais. sobre Lubrificantes I" Ccmbnatíveis Líquldcs e Gasosos e sobre
Energia Elétrica, constrtuírá Reserva
Especial .
§ 19 A distribuição alterada por este Decreto-lei foi fixada. -espectdvamente, pelos Decretos leis números
1.038, de 21 de outubro de ;969. i.un.
de 12 de març... de 197J, 1.221. de 1.5
de maio de 1972 e pero Decreto-lei
ns 644, de 23 de junho ae '1:169 e pera
Lei nv 4.676, de J6 de tunb... de 1965.
§ 29 Não se aplica o estabete-íeo
neste artigo as parcelas atribuidas
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aos Estados, Distrito Federal e Munícípioa,
Art. 29 Os valores correspondentes
à Reserva Especial de que trata o artigo 19 serão creditados pelo Banco
do Brasil S. A. em conta especíal .do
Tesouro Nacional, para liberação, por
parte da Comissão de Programação
Financeira, sujeita ao comportamen-

to do fluxo de caixa do 'tesouro Nacional.
§ 1Q OS créditos nas contas mantidas pelos órgãos beneficiários destes
recursos, junto ao Banco do Brasil
S.A., correspondentes as liberações
para atender às respectivas despesas
processar-se-ão proporcionalmente à

distribuição

definida

na

legislação

própria conforme indicado no § 19 do
artigo 19 deste Decreto-lei.
§ 2° A Comissão de Programação
Financeira programará a liberação
dos recursos de que trata. este artigo.
no máximo até o día 31 de março de
1974.
Art. 39 Este Deçreto-Ieí entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Ficam revogadas as disposiçõesem 'contrário.
Brasília, 29 de' dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

J1!drZo David Andrea.zcza
Benjamim .MárZD Baptista
João Paulo dos Rezs - Velloso

DECRETO-LEI N9 1. 255 DE 29
DEZ~BRO DE 1972

DE

Amplia o prazo de vigência do artigo
29,
Decreto-lei n 9 291, de 28 de
teueteíro de 1967, e dá outras providências,

ao

o Presrdente da República. Usando
das etrtbtncõee uue lhe confere o e.rtígo 55, item n, da Constituição, decreta:
Art. 'o seca prorrogado. até o exercício de 1.977, o prazo consignado no
artigo J<' 0.0 Decreto-lei nc ~91 de 28
de rever-are de 1967.
Art. 2" Na. hipótese de ocorrer restituição àe imposto de renda, a pessoa.
física interessada após eeceo'mento de
oot.rícaça, específica, dirigir se-a à
Delegacia C'& Receita Federal• solteitando-guía de ressarcimento a ser expedida contra o Banco da Amazônia
S, A. - BASA, o qual deduzira v respectivo Valor da conta víncurada do
contríbutnte depositado nos termos do
artigo ');9 do Decreto-lei n9 29l de 28
de tcveren- de 1967-.
Parágl'a!'~ único. A aplicação do velor depositado antes da devotução a
que se -eren, este artigo. implica em
renúncia :10 direito à restatuíçêo.
Art, sv Aplicam-se aos incentivos,
estebeíectôos no Decreto-Ieí nv 291. de
28 de reeecetrc de 1967. as disposições
eonstanee, do Decreto-lei nc 756. de
11 de aecst..... de

1969~

Art. 4' gste Decreto-Ieí 'entrará em

vigor 'na data de sua pubücação, revogadas as rnsposíções em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
1519 .ía Independência e 849 da
Repúbríoa

EMíLIO G. MÉDICI

Antôni:J Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

III -

DECRETOS-LEGISLATIVOS

(*) Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos termos de
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 61, DE 1972
Aprova o texto do Convênio Constitutivo do "Fundo de Desenvolvimento" previsto pelo Protocolo Adicional ao Tratado ~f)bre
Ligação Ferroviária, de 25 de fevereiro de 1938, celebrado entre os
Governos da República da Bolívia e da República Federativa do
Brasil. em 23 de julho de 1964, o qual foi assinado em Corumbd, a
4 de abril de 1972.

Art. 10 E' aprovado o texto do Convênio Constitutivo do "Fundo de
Desenvolvimento" previsto pelo Protocolo Adicional ao Tratado sobre Ligaçâo Ferroviária, de 25 de fevereiro de 1938, celebrado entre os Governes
da República da Bolívia e da República Federativa do Brasil, em 23 de
julho de 1964, o qual foi assinado em Corumbá, a 4 de abril de 1972.
Art. 2° Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
senado Federal, em 5 de outubro de 1972
PETRôNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
t *) O texto do Convênio acompanha a publicação deste Decreto Legls
fativo no Diário do Congresso Nacional (Seção lI) de 6-10-72.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 51>,
1° da. Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N° 62, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei 'n° 1.235, de 21 de agosto de 1972,
que concede isenção de taxa de armazenagem e dá outras prOV1.··
dências.

Art.,l° E' aprovado o texto do Decreto-lei n'' 1.235, de 21 de agosto de
1972, que concede isenção de taxas de armazenagem e dá outras providêncíaa.
senado Federal, em 5 de outubro de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que

Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
do Senado Federal, promulgo o seguinte
C:

§ lO, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N° 63, DE 1973
Aprova

o texto do Decreto-lei n° 1.237, de 12 de setembro

de 1972.

Artigo único. ~ aprovado c texto do Decreto-lei TI.O 1.237, de 12 de setembro de 1972, que complementa a redação do artigo 6° do Decreto-lei
n- 185, de 23 de fevereiro de 1967, que estabelece normas para a contratação de obras ou serviços a cargo do Governo Federal.
Senado Federal, em 18 de outubro de 1972
PETRôNIO PORTELLA

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1972
Aprova o texto

do

Decreto-lei

-nr 1.238, de 14 de setembro

de 1972.

Artigo único. E' aprovado (l texto do Decreto-lei n« 1.238, de 14 de
setembro de 1972, que autoriza a remissão de débitos do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.
Senado Federal, em 18 de outubro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 65, DE 1972
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre <1, República Federativa do Brasil e a República da Colômbia para a
tceçiõo Amazônica, firmado em Bogotá a 10 de março de 1972.

Art , 10 E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Sanitária entre
a República Pederatíva do Brasil e a República da Colômbia para a Região
Amazóníca, firmado em Bogotá a 10 de março de 1972.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Senado Federal, em 31 de outubro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(*í O texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Contneseo Nacional (Seção I1) de 1-10-72.
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('!")
Faço saber- que o Congresso Nacional aprovou; nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 66, DE 1972
Aprova o texto das modifícaçces introduzidas no Convênio
Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Art. 19 É aprovado o texto das modificações introduzidas no Convênio
Constitutivo do Banco jnteramerícano de Desenvolvimento, que já se
efetivou e se acha em vigor nos termos da Resolução AG-4/72.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
senado Federal, 9 de novembro de 1972.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
C') O texto da Resolução AG-4172 acompanha a publicação deste
Decreto Legislativo no Dwno do Congresso Nacional (Seção II) de 10-11-72.

FilÇ'') S<lht'_.:· que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 55,
§ I.", oe consutuíção, e eu, Petrômo Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o eeguínte
DECRETO LEGISLATIVO N." 67. DE 1972
Ain ct-a o texto do Decreto-lei n." 1.239, de 2 de outubro de 1972

ArL1so umco. .É aprovado o texto do Decreto-lei n.e 1.239, de 2 de
c e 1972, que "acrescenta parágrafo ao artigo 5." do Decreto-lei
n." ":04. de ')." de fevereiro de 1967, e dispõe sobre financiamento à exportaçac."
outubro

Senado Federal, em 23 de novembro de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
1.", eia, Ccust rtuíçâo, e eu, Petrôníc Portella, Preeinente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

~

DECRETO LEGlSLATIVO N." 68
A1JrOZI1 c. texto do Decreto-lei

-n»

DE 1972

1.240, de 11 de outubro de 1972

l!.: aprovado o texto do Decreto-lei n.s 1. 240, de 11 de
que "dispõe sobre incentivos fiscais à exportação de mineral: auundantes no Pais."
Artl5"o umco ,

OUl;UOll..

oe

LP'l2,

Senado Federal, em 23 de novembro de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
da Oouecitulçâo, e eu, Petrômo Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo ú seguinte
Ô 1.".

DECRETO LEGISLATIVO N.' 69. DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n» 1.241, de 11 de outubro de
.1lJ7:t que "Altera a redação do parágrafo 1.0 do artigo 6.° da Lei

n 9 4.341, de 13 de junhu de 1964, e dá outra providência."
Ar~igo

único.

~

aprovado o texto do Decreto-lei

TI.O

1.241, de 11 de

OUtUul<.J (te üf"2, que altera a redação do parágrafo 1.0 do art. 6.° da Lei
n.s 1.34.1, ae 13 de junho de 1934, e dá outra providência.
Senado Federal, em 23 de novembro de 1972
PETRôNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Petrônio Portella,
Presidente do Senado Federal, promulgo, nos termos do art. 52, Item 29
rio Regimento Interno, o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 70. DE 1972
Cria a Ordem do Congresso Nacional.
CAPÍTULO I

Dos Graus

Art. 1" Fica criada a Ordem do Congresso Nacional, destinada a galatdoaras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que se
tenharr. tornado dignas do especial reconhecimento do Poder Legislati.v'J
de Brasil.
Art. 2.~ A Ordem constará de seis classes:
a) Grande-Colar;
b) Grã-Cruz;
c) Grande Oficial;
d) Comendador;
e) Oficial;
j) Cavaleiro.
CAPíTULO

n

Da Condecoração

Art. 3" A insignia da Ordem é constituída por uma cruz, cujas oraços
evocam as colunas características da arquitetura de Brasília, esmaltada
em verde e amarelo, orlada em ouro polido, circundada por uma coroa. de
camas de café, em ouro; o centro da cruz contém três círculos concêutrfcos. orta.dcs em ouro polido. tendo o círculo menor campo em azul-celeste.
esmaltado, com a constelação do Cruzeiro do Sul, em esmalte branco, e na
circunferência, em círculo esmaltado em branco, a legenda Ordem do
Congresso Nacional, em ouro polido, e a última circunferência, um círculo
remoem branco, em esmalte, interrompido pelos braços da cruz; entre ce
br-aços da cruz constam quatro triângulos vazados, com os lados em arco
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esmaltadoa em azul-celeste e orlados em ouro polido, cujos vértices tocam
ce braços da cruz e a coroa de ramos de café, assentando a base dos
triângulos sobre a circunferência maior. No reverso, a mesma representnção, sendo que no círculo central, em campo azul-celeste, esmaltado ínCr1l5V'.-:=.e, em esmalte branco, o mapa do Brasil. e sobre este," em ouro pcüoc, a silhueta do conjunto arquitetônico principal do Congresso Nacm-ial,
e, na circunferência, em círculo esmaltado em branco, a legenda Repubücu
Federativa do Brasil, em ouro polido, a última circunferência, em círculo
também branco, em esmalte, -interrompido pelos braços da cruz, tudo ne
conformidade dos desenhos -anexos.
Art. 4° O Grande-Colar consta da insignia pendente de um colar consúltuído das figuras intermitentes de ramos de café, em forma de lira, em
ouro, e a insígnia, esta Simplificada, sem campo estrelado, sem legenda e
sem a coroa de ramos de café, apenas com duas circunferências e a base dos
ti Iángulos faceando o círculo esmaltado em branco. A Grã-Cruz consta da
msígnta pendente de uma faixa de cor verde e amarelo, passada a ttracolo, da direita para a esquerda, e de urna placa com a mesma ínsieme,
porém, sem a terceira circunferência, sem os triângulos e sem a coroa ae
ramos de café, sendo os braços da cruz intercalados com folhas de café,
com grãos na borda, em alto relevo, em ouro, a qual deve ser usada. do
Iado esquerdo do peito. O Grande Oficialato consta da insígnia pendente
dE; uma fita, em verde e amarelo, colocada em volta do pescoço, presa. por
um "rs.nçaco em ouro, e da placa. A Comenda consta da Insignía pendente
de uma fita, em verde e amarelo, colocada em volta do pescoço, presa por
um trançado, em ouro. O Oficial e c Cavaleiro, da insígnia pendente de
uma fita, em verde e amarelo, sendo a do primeiro com uma roseta, colocada ao lado esquerdo do peito.
Parágrafo único. No traje diário, os agraciados com a Grã-Cruz.
cores da Ordem sobre fita, de metal dourado, prateado-dourado e prateáoc, respectivamente; os agraciados com Oficial podem usar, na lapela, uma
roseta e os com Cavaleiro, uma flta estreita.
CAPíTULO IIr
Do Conselho

Art. 5° O Conselho da Ordem é integrado pelos Presidentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, pelos 1° e 2° Vice-Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos 1°, 2°, 3° e 4° Secretános do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pelos Lideres da
.i:\1.aloria e Minoria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, oeroe
Presidentes das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações i1:xtecores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
§ 1° O Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara. dos
Deputados são, respectivamente, o Grão-Mestre e u Chanceler da Ordem.
§ 2° O Secretário da Ordem será designado dentre os membros do
Conselho.
§ 3° Os integrantes do Conselho são considerados membros natos da
Ornem, cabendo-lhes o grau correspondente à categoria de sua função
oficial.
Art. 6° Compete ao Conselho aprovar ou rejeitar as propostas que lhe
forerr encaminhadas, velar pelo prestigio da Ordem e pela fiel execução
deste decreto legislativo, propor as medidas que se tornarem indispensáveis
ao bom desempenho de suas funções, redigir seu regimento interno, uprovar as alterações deste decreto legislativo, suspender ou cancelar o direito
de usar a insígnia por qualquer ato incompatível com a dignidade da
Ordem.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão sempre slgllosas..
Art. 7° O conselho da Ordem, que tem sede no edifício do Congresso
Nacional, em Brasília, se reúne anualmente entre os días -1° e 15 de novcmbro, podendo, em casos excepcíonaís, ser convocado para reuniões
extraordinárias.
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CAPÍTULO IV

Da Admissão

e da Promoção na Ordem

Art. 8° A admissão e a promoção na Ordem obedecem ao seguinte
critério:
Grande-Colar - Destinado a Soberanos, Chefes de Estado, altas oersonalídades estrangeiras, em circunstâncias que justifiquem esse especial
agt acíamento, ao Presidente do Senado Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados;
Grã-Cruz - Chefe de Estado, Chefe de Governo, Vice-Presidente da
República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, e outras perscnuhdades de hierarquia equivalente;
Grande-Oficial .- Senadores e Deputados Federais, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Governadores, Almirantes,
Marechais. Marechais-do-Ar, Almirantes-de-Esquadra, Generaís-de-Exército, Tenentes-Brigadeiros, Presidentes dos Tribunais Superiores da União,
Embaixadores, e outras personalidades de hierarquia equivalente;
Comendador - Reitores de Universidades, Membros dos Tribunais Superiores da União, Presidentes de Assembléias Legislativas, Vice-Almírantes, Generais-de-Divisão, Majores-Brigadeiros, Presidentes de 'I'rlbunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, Cientistas, Enviados Extraordrnários e Ministros Plenipotenciários, Secretários dos Governos dos Estados
e do Distrito Federal, e outras personalidades de hierarquia equivalente:
Oficial - Cônsules-Gerais, Contra-Almirantes,
Generaís-de-Bngada.
Bri~~deiros-do-Ar, Professores de
Universidade. Membros dos Tribunais
de Justiça e de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Deputados Estaduais, Primeiros Secretários de Embaixada ou Legação, e outras pe-so
nalidades de hierarquia equivalente;
Cavaleiro - Segundos e Terceiros Secretários de Embaixada ou Legação, Oficiais das Forças Armadas, Escritores, Professores, Magistrados e
Membros do Ministêrio Público, Membros de Associações Científicas, Culturais ou Comerciais, Funcionários do Serviço Público, Artistas, DesporListas, Adidos Civis, e outras personalidades de hierarquia equivalente.
Parágrafo único. Não há limitação de vagas na Ordem.
Art. 9° Os membros da Ordem só podem ser promovidos ao grau ímediato, quando tiverem prestado novos e relevantes serviços à Nação, e, em
especial, ao Poder Legislativo do Brasil, após o interstício de 4 (quatro)
anos.
CAPÍTULO ~

Das Propostas

Art. 16. São privativas dos membros do Conselho as propostas de admissão .e promoção na Ordem.
Art. 11. Todas as propostas para admissão e promoção na Ordem devem conter o nome completo do candidato, sua nacionalidade, profissão,
dados biográficos, indicação dos serviços prestados, grau proposto e relação das condecorações que possuir, além do nome do proponente.
Art. 12. As propostas de admissão e promoção na Ordem devem ("1aI
entrada na Secretaria do Conselho até 15 de outubro, com vistas aos trabalhos preliminares e ao julgamento do Conselho.
CAPÍTULO VI

Das Nomeações

Art. 13. As nomeações são feitas por ato do Grão-Mestre e do Chanceler da Ordem, depois de as respectivas propostas serem aprovadas pelo
Conselho.
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Art. 14. Lavrado o ato de nomeação ou promoção, mandar-se-á expedir o competente diploma, que é assinado pelo Grão-Mestre e pelo Chanceler da Ordem.
CAPÍTULO VII

Da Entrega das Condecorações

Art. 15. Os agraciados recebem as insígnias das mãos do Grão-Mestre ou do Chanceler. de acordo com o cerimonial estabelecido no Regímenta Interno da Ordem.
CAPÍTULO VIII

Do Livro de Registro

Art. 16. O Conselho da Ordem terá um livro de registro rubricado
pelo Secretário, no qual são inscritos, por ordem cronológica, o nome de
cada um dos membros da Ordem, a indicação do grau e os respectivos

caoc.s bíograffcos.

Art. 17. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 26 de setembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado

}o ecerat
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso r, -da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 71, DE 1972
Apro'l:a o texto du -Convenção sobre as Medidas a serem Adotodas para Proibire Impedzr a Importação, Exportação e Trensterência de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais, aprovada pela
XVI Sessão da Conferência Geral da
Organização -tce Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) , realizada
em Paris, de 12 de outubro a 14 de novembro de 1970.

Art. 1° E' aprovado o texto da Convenção sobre as medidas a serem
adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e 'rransrerenela de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais, aprovada pela XVI Sessão
da Conferencia Geral da Orgarnzaçâo das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), realizada em Paris, de 12 de outubro .:.t 14
de novembro de 1970.
Art. 2? Este Decreto Legtstatívo entra em vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em contrárto .
Senado Federal, em 28 de novembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Ccnçreeso Nacional (Seção ID, de 29-11-72.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou.r nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Petrõnlo Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 72, DE 1972
AIJrOVa o texto do Convênio sobre a Entrada de Navios Nucleares em Âguas BJ"úsileir:ls e sua Permanência em Portos Brasileiros, celebrado, entre os Governos da Republica Federativa do
Brasil e da República Federal da Alemanha, em Brasília, a 7 de
junho de 1972.

Art. lo E' aprovado o texto do Convênio sobre a Entrada de N,H'lOg
Nucleares em Aguas Brasileiras e sua Permanência em Portos Brasileiros,
celebrado, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da He~
pública Federal da Alemanha, em Brasília, a 7 de junho de 1972.
Art. 2" Este Decreto Legâstarfvo entra em vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 28 de novembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto do Convênio acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção li), de 29-11-72.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 72,
7°, da Constituíçâo, e eu, Petrõnio Portella. Presidente do senado }i'ederal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N° 73, DE 1972
Referenda o ato do Presidente da
República que concedeu
aposentadoria a Heríberto da Silva Barbosa, Tesoureiro-Auxiliar do
Mintstério das Comunicações.

Art. 1" E' referendado o ato do Presidente da República que concedeu
aposentadoria a Heríberto da Silva Barbosa, Tesoureiro-Auxiliar do Ministério das Comunícaçõea.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 28 de novembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 74, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei ns 1.242, de 30 de outubro de 1972

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.242, de 30 de
outubro de 1972, que altera o Decrete-lei ne 999, de 21 de outubro de 1969,
que criou a Taxa Rodovíáría única, e dá outras providências.
senado Federal, em 29 de novembro de 1972
PETRÔNIO PORT8LLA

presidente do Senado Federal
Faço sab-er que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art . 55,
F', da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente cio Senado Federal, promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.244, de 31 de outubro de 1972.

Artdgo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.244, de 31 de
outubro doe 1972, que dispõe sobre o regime fiscal dos estabelecimentos
constituídos por conjuntos industriais completos importados com base no
Decreto-ler nv 1. 236, de 28 de agosto de 1972, e dá outras provldênc as.

senado Federal, em 29 de novembro de 1972
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 B'ederal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-l-ei n() 1.244, de 31 de outubro de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei no 1.244, de 31 de
outubro de 1972, que dispõe sobre o regime fiscal dos estabelecimentos
constituídos por conjuntos industriais completes importados com base no
Decreto-lei n9 1. 23ü, de 28 de agosto de 1972, e dá outras providências.
Senado Federal, em 29 de novembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso---=---,--::-:-;Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1972
Aprova

o texto da Convenção para Evitar a Dupla Tributação

e Regular Outras Questões em Matéria de Impostos sobre a Renda,
firmada, entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, em Brasília, a 23 de junho de 1972.
Art. 19 E' aprovado o texto da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Regular outras Questões em Matéria de Impostos sobre a Renda,
firmada, entre a Repblkica Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, em
Brasília, a 23 de junho de 1972.
Art. 29 Este decreto leg.slatdvo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 19 de dezembro de 1972
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacíoruü, (Seção II), de 2-12-72.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Benado Federal, promulgo o seguint-e
DECRETO LEGISLATIVO NO 77, DE 1972
Aprova o texto da Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Cansados por Objetos Espaciais, assinada pelo
Brasil, em Londres, Moscou e 'Washington, a 13 de julho de ~.972.

Art. 1'" E' aprovado o texto da
ternacional por Danos Causados por
em Londres, Moscou e Washington,
Art. 29 Este decreto legislativo
cação, revogadas as disposições em

Convenção sobre Responsabilidade InObjetos Espaciais, assinada pelo Brasil,
a 13 de julho de 1972.
entra em vigor na data de sua :mblicontrário.
Senado Federal, em 19 de dezembro de 1972
PETRÔ~UO PORTELL~

Presidente do Senado Federal
o texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no .Diário do Congresso Nacional. (Seção II), de 2-12-72.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44..
inciso j, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 78, DE 1972
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Sanitária, celebrado, entre os Governos da República Fetieraiinc do Brasil e a
República da Bolívia, em Brasília, a 8 de junho d-e 1972.

Art. 1° E' aprovado o texto do Acordo sobre Cooperaçã-o Sanitária,
celebrado, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Bolívia, em Brasília, a 8 de julho de 1972.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
senado Federal, em 2 de dezembro de 1972
PETRÔN1Q PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (seção II, de 3-12-72).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso IH, da Conatãtuição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 79, DE 1972
Autoriza o Presidente da República Federativa
ausentar-se do país, no mês de fevereiro de 1973.

do

Brasil a

Art. 19 E' o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado
a ausentar-se do País, no mês de fevereiro de 1973,
Art. 2º Este d-ecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíções em contrário.
senado Federal, em 4 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do 'Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE 1972
Aprova o texto do Acordo sobre o Salvamento de Astronautas
e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço
Cósmicos, concluído em 22 de abril de 1968, tendo entrado em vigor
para o» países siynalários a. 3 de dezembro de 1968.

Art. 19 E' aprovado o texto do Acordo sobre o Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço
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Cósmico; concluído em 22 de abril de 1968, tendo entrado em vigor, para
os países signatários, a 3 de dezembro de 1968.
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 4 de dezembro de 1972
PETRÔNIO ?oRTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto do Acordo acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no Diário do Congresso Nacional (Seção II), de 5-12-1972.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
parágrafo T, da Constítuiçâo, e eu, Petrônlo Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 81, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei nv 1.245, de 6 de novembro de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.245, de 6 de novembro de 1972, que dispõe sobre o pagamento de títulos do Tesouro Nacional vinculados a créditos contratados no exterior com base nas Leis
nos 1.518, de 24 de dezembro de 1951, 4.457, de -6 de novembro de 1964 e
5.000, ele 24 de maio de 1966, e dá outras providências.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

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

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

deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N0 82, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.243, de 30 de outubro de 1972
Artdgo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.243, de 30 de
outubro de 1972, que eleva a dotação do Programa de Integração Nacional
(PIN), criado pelo Decreto-lei nv 1.106, de 16 de junho de 1970, altera o
Decreto-lei no 1.164, de 1Q de abril de 1971, e dá outras providências.

Senado Federal, em 5 de dezemoro de 1972
PETnóNIo PORTELLA

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

DECRETO LEGISLATIVO No 83, DE 1972
Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.246, de 14 de novembro de 1972.

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.246, de 14 de
novembro de 1972, que "modifica a legislação do imposto de renda devido

pelas pessoas físicas".

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PET'R6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 84, DE 1972
Aprova o texto do Regulamento Geral da União Postal Universal, assinado em Tóquio u 14 de novembro de 1969, por ocasião
de realização do XVI Congresso Postal Universal.

Art. 1 E' aprovado o texto do Regulamento Geral da União Postal
Universal, assinado em Tóquio, a 14 de novembro de 1969, por ocasião da
realização do XVI Congresso Postal Universal.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data. de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Q

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto do Regulamento acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário ào Congresso Nacional (seção ID, de 6-12-72.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44.
Inciso I, da Constituição, e eu, Petrõnio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO 85, DE 1972
Ap'rova o texto das Emetuias à Constituição Internacional para
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960, adotadas, em
Londres, a 12 de outubro de 1971.

Art. 19 E' 'aprovado o texto das Emendas à Convenção Internacional
para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960, adotadas, em Londres, a 12 de outubro de 1971.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal
O texto das Emendas acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no Diário do Congresso Nacional (Seção II). de 6-12-72.
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Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 86, DE 1972
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, firmada, entre a República Federativa d" Brasi 7 A a
República da Finlândia, em Helsinque, a 16 de jevereiro de 1972.

Art. tv E' aprovado o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria. de Impostos sobre o
Rendimento, firmada, entre a República Federativa do Brasil e a Repúno Diáno do Congresso Nacumal (Seção lI), de 6-12-72.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em contrária.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÓNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto d(1,5 Emendas acompanha a publicação deste Decreto Legislativo
no Diário do conoreeeo Nacicmnt (Seção TI), de 6-12-72.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 87, DE 1972
Aprova o texto do Acordo Relativo à Organização Internacional
de Telecomunicações por Satélite INTELSAT e o do Acordo Operactonsü Relativo à lNl ELSAT, assinados em 'Washington, a 20
de agosto de 1971.
Art. jv E' aprovado o texto do Acordo Relativo à Organização Inter-

nacional de Telecomunicações por Satélite INTELSAT e o do Acordo Operacional Relativo à INTELSAT, assinados em Washington, a 20 de agosto
de 1971.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, presidente do senado Fe.deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 88, DE 1972
Aprova o texto do protocolo de Emendas à Convenção O'nica
de Entorpecentes, de 1961, firnuuio pelo Brasil e por outros pazses
em Genebra, a 25 de março de 1972, como resultado da Conferência de Plenipotenciários, convocada pelo Conselho Econômico e Social da organização das Nações Unidas.

Art. 1Q E' aprovado o texto do Protocolo de Emendas à Convenção
"única de Entorpecentes, de 1961, firmado pelo. Brasil e por outros países
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em Genebra, ao 25 de março de 1972, como resultado da Conferência de
Plenipotenciários, convocada pelo conselho Econômico e social da Orga-.
nízaçâo das Nações Unidas.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
senado Federal, em 6 de dezembro de 1972PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

O texto do Protocolo de Emendas acompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional <Seção lI, de 6-12-72
p

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado !<'ederal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 89, DE 1972
Aprova o texto da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Protiução e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Deetruiçtio, concluída, em Londres..
Washington e Moscou, a 10 de abril de 1972.

Art. 19 E' aprovado o texto da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Bstocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição, concluída, em Londres,
Washington e Moscou, a 10 de abril de 1972.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, em 5 de dezembro de 1972
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal
O texto da Convenção acompanha a publicação deste Decreto Le.gi5lativo no Diário do conçreeso Nacional (Seção ll). de 6-12-72.
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44~
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 90, DE 1972
Aprova o texto da Convenção sobre Substâncias Peicctrópícas;
assinada, em 21 de fevereiro de 1971, pelo Brasil.

Art. 19 E' aprovado o texto da Convenção sobre Substâncias Psícotrópícas, assinada, em 21 de fevereiro de 1971, pelo Brasil, com reservas.
relativas aos artigos 19 e 31.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
senado Federal, em 5 de dezembro de

~972:

PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal
O texto da Convenção eeompanha a publicação deste Decreto Legislativo no Diári,) do Congresso Nacional (Seção TI), de 6-12-72.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
íncíso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 91, DE 1972
Aprova o texto do Tratado sobre Vinculação Rodoviária, assinado, em Corumbá, a 4 de abril de 1972, e o texto do Protocolo
Adicional ao Tratado sobre Vinculação Rodoviária, firmado, em La
Paz, a 5 de outubro de 1972, celebrado entre a República FederatiVa
do Brasil e a República da Bolívia.

Art. 19 E' aprovado o texto do Tratado sobre Vinculação Rodoviária,
assinado, em Corumbá, a 4 de abril de 1972, e o do Protocolo Ad cíonea
ao Tratado sobre Vinculação Rodoviária, firmado em La Paz, a 5 de outubro de 1972, celebrados entre a República Federativa do Brasil e a República da Bollvia.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publi-.
cação, revogadas as disposições em contrário.

senado Federal, em 5 de dezembro de 1972:
PETRÔNl"O PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto do Tratado acompanha a publicação deste Decreto Legísla-.
tivo no Diário do Congresso No,ctonal (Seção lI), de 6-12-72.

IV LEI N9 5.804 -

DE

3

DE

OUTUBRO DE 1972

Dá nova redação ao aruço ô." do Decreto-lei n.O 161, de 13 de "eoereiro
de 1967, que autorizou :J Poder Bxe-

cutivo a instituir a Fundaçcio Instituto Brasileiro de Geoçratíà e Estatística, e dá outras -promaéncias,

LEIS
Art . 2.° Esta lei entrará. em vigor nadata de sua publicação, revogados o
artigo 25 do Decreto-lei n.« 161, de )3
de fevereiro de 1967, e demais disposições em contrário.
Brasília, 3 de outuoro de 1972;
151.° da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

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

Art. 19 O artigo 69 do Decreto-lei
161, de 13 de fevereiro de 1967, que

v

autorizou o Poder Executivo a mstltuír
fi. Fundação Instituto Bruaileiro de
Geografia e Estatistica, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6.° O patrímónio 'la Fundação IBGE será constituída OE!':
a) acervo do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. compreendendo os órgãos -e.acionados no
artigo 3"', incisos 1, 2, 3 e 4, por
doação do Poder mX'~(mtlvo;
z» dotação orçamentária da
União, prevista anue-mente:
c) subvenções da üruão. dos zstados e Municípios;
d) doações e contctoutções de
pessoas de direito público e prtvado, inclusive de entd-tades tntemactonats:
e) recursos da Caixa Naeonal de
Estatistica Municipal (Decreto-lei
n,O 4.181, de 16 de -na-co de 1942,
artigo 9.°, alíneas a e b);
f) rendas reaurtann-e da prestação de serviços, em quatquer dos
campos de sua competência.
Parágrafo único. A Fundação
IBGE poderá contrair empréstimo
com entidades nacíooa.s ou internacionais, observadas as normas
reguladoras da metéc.a- .

João Paulo dos Reis Velloso

LEI N9 5.805 OUTUBRO

DE 3 DE
DE 19 72

Estabelece normas aeetvooaas a preservar a autenticidade aae obras li~
terdrias caidas em âovanio público.

o Presidente da Repuní..ca
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a segu.nte Lei:
Art. 1.0 As editoras setíadas no território nacional são obrigadas a adotar os textos fixados JLl que cennam
a fixação reconhecida pelo Instituto
Nacional do LIvro, quanuo editarem
obras da literatura brasileira caídas
em domrnío público,
Parágrafo único. A rtxaçâo de um
texto consiste no estabe.ccímento d')
texto original, após o coteto de várias
edições de uma obra.
Art. 2l,l A edição de condensação,
adaptações ou outras qc-usquer formas de popularização i8S'::;~ obras dependerá de assentdmen 'o prévio do
Instituto Nacional do ulvro.
Art. 3.° O Instituto Na oonar do Livro publicará, perlod.camente, no
Diário Oficial da trn.ao, a relação dos
textos fixados ou reconhecidos, promovendo, ao mesmo tempo sua mata
ampla divulgação.
Art. 4.° O Instituto Nacíona. do Livro fará arquivar, de modo a permitir
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aos interessados -a consulta no local,
os relatórios que contennam as justificativas filológicas da nxaoãc de cada
texto, bem como os exemptares autênticos dos textos reconhecídoa.
Art. 5." A autoridade policlal competente, por solicitação do Instâtuto
Nacional do Livro, aoreenderà os
exemplares das obras de que trata esta
lei, editadas em desacordo com os textos fixados ou reconhectdos ,
Art. 6." O Poder Exeeutrvo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 7." Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições .em contrárro.
Brasília, 3 de outubro de 1972;
15l.D da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

LEI N" 5.806 - DE 3 DE
OUTUBRO DE 1972
Concede
Maria
va do
tur de

pensão
especial à Senhora
Cãmara de Souza Costa, muex-Ministro da Fazenda A1Souza Costa.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. I" E' concedida à Senhora Maria Câmara de Souza Costa, viúva do
ex-Mmístro da Fazenda Artur ne
Souza Costa, uma
pensão especial
correspondente ao valor de 5 (cinco,
vezes o maior ealárío-mínímo vigente
no Pais.
Parágrafo único. A pensão a que
se refere esta Lei será reajustada
sempre que houver alteração do valor
do salàrto-mínímo .
Art. 2" As despesas decorrentes do
pagamento da pensão ora concedida
correrão à conta da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda. destinada aos pensionistas da União.
Art. 3" Esta Lei entrara em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Brasüla, 3 de outubro de 1972;
Independência e 84" da
151" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pécora
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LEI N" 5.807 OUTUBRO DE

DE 3 DE
1972

Modifica o artzgo 19 do Decreto-lei
n" 954, de 13 de outubro de 1969. Q'4e
concede pensão especial ao pintor
Homero Massena.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacronal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" O artigo I" do Decreto-ler
n'' 954, de 13 de outubro de 1969, :tU6
concede pensão
especial ao pintor
Homero Massena, passa a ter a se·,
guinte redação:
"Art. 1" E' concedida ao pintor
brasileiro Homero Massena, pOI'
sua relevante contribuição a. arte
nacional. uma pensão especial, vttalícia e intransferível, no valor
mensal correspondentes a
4
(quatro) vezes o maior salárfcminímo vigente no País."
Art. 2" Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário
Brasília, 3 de outubro ue 1972;
151" da
Independência e 84" da
República.
EMíLIo G. MÉDIC!
José Flavio Pécorà

LEI N" 5.808 OUTUBRO

DE 3 DE
DE 1972

Autoriza o Poder Executivo a doar
5.000 (cinco mil) sacas de café dos
estoqúes governamentais, como contribuição do
Brasil ao Programa
Mundial de Alimentos (PMA), da
Orgamzaçao aae naçoee Unidas
(ONU) e da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), relativa ao período

de 1973/1974.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. I" E' autorizado o Poder ulxecutivo a doar, por intermédio do Instituto Brasileiro do Café, como contribuição do Brasil, relativa ao pertodo 1973/1974, 5.000 (cinco mil) sacas
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de café dos estoques governamentais
ao Programa Mundial de Alimentos,
da Organízaçâo das Nações Unidas e
da Organização

das Nações Unidas

para Alimentação e Agricultura, oera uso em programas assistenciais.
Art. 2° Esta Lei entrara em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
BrasHia, 3 de outubro de 197Z;
t51° da Independência e 84° da
República.
EM!LrQ G. MÉDICI

Marcus Vimcius Pratini de

Moraes
LEI N' 5.809 -

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre a retribuição e direitos
do pessoal civil e militar em serviço
da União no estertor, e dá outras
providências.

o Presidente de República
Faço saber que o Oongr-x.sso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPíTULO I

Disposições Prelimmcres

Art. 1.(1 Esta lei regula a retribuição
no exterior e dispõe sobre O'!tl'OS direitos dos funcionários públícca e dos militares. em serviço da trmão. no exterior.
§ 1.0 Para os efeitos déS"'J1 lei, considera-se servidor público o funcionário ou empregado público e o militar.
§ 2° O disposto nesta lei se aplica:
a) aos servidores da
Adndmstração
Federal Direta, regidos peta lcg~slaç'ão
trabalhista, da àdmínlstraçáo Federal
Indireta e das Fundações sob supervisão ministerial;
b) aos servidores do Poder 'Legislativo, do Poder .rudícíárlo e do Tribunal
de Contas da União;
c) no que couber. aos servidores do
Distrito 'Federal, dos Estados e dos
Municípios, bem como as -essoes sem
vinculo com o serviço público, designados pelo Presidente da Repáblloa,
§ 3.° Os servidores -íe Empresa Pública e de Sociedade de Ec.momta Mista são exclurdoa das díspostções do
§ 2.°, quando em serviço ...'specrf íco do
órgão no exterior.

§ 4,° E' vedado aotpesaoar referido
nos parágrafos 1.0 e 2.° deste artigo o
pagamento, pelos corres oubllcos, 'por
motivo de serviço da União no exterior. de qualquer forma .íe reur-buiçâo,
remuneração e outras vantagens ou
indenizações não previstas nesta lei.
Art, 29 Considera-se sede no exterior:
I - no caso dos servidores do Ministério das Relações ilixt~riores, drplomatas ou não, e dos Adidos rvrtütares e
seus Adjuntos ou I\llxllifl.'t,~:-) P. otdade
onde está localizada a sede da missão
drplomàtaca 'JU da repart.icnc censurar
de sua lotação;
II - nas comissões exercidas a bordo, o navio; e
III - nos demais cas-e, a cidade, o
munícípío ou unidade .orrespo-idente
da divisão territorial polínu-c-admin'stratíva dó pais em que se s.tua a organização para a qual haja s.dc nomeado
ou designado o servidor.
Art. 3.° O servidor em ee-víço no exterior - assim considerado aquele que
se encontra em missão fora Jo .Pai'!'
por ter sido nomeado ou designado
para o desempenho 'u exercício de
cargo, função ou atívldade no exterior
- pode ser enquadrado em uma das
seguintes missões ou ativtdades:
I - quanto ao tipo:
a) missão permanente;
b) missão transitória; c
c) missão eventual.
II - quanto fi. natureza',
a) diplomática;
b) militar; e
c) administrativa.
Art. 4.° Considera-se permanente a.
missão na qual o servidor deve permanecer em serviço, no exterior. por
prazo igualou superior a 2 <dois,
anos. em missão diplomática, em repartição consular ou em outra erganização, militar ou civil. no desempenho ou exercicio de cargo, runceo ou
atividade. considerados permanentes
em decreto do Poder Executivo
Parágrafo único. A deatgnaçêo para
o exercício de missão permanente de-

termina:

ai a mudança de sede. do País para
o exterior, ou de uma para outra seue
no exterior; e
bl para o servidor do Mmistêrio das
Relações Exteriores, também a alteração de sua lotação,
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Art. 5.° Reputa-se transttoría a missão na qual o servidor trem de permanecer em serviço no exter ror, com ou
sem mudança de sede, em uma das seguintes situações:
I - designado para o exerctclo, em
caráter provisório de mtasãc consíderada permanente;

n - professor, assessor, instrutor ou
mcnítor , por prazo infertor a ? "doIS)

anos, em estabelecimento de eneíno ou
técnico-cientifico e. por qualquer prazo, estagiário ou aluno naqueles estabelecimentos ou organizações industriais;
III - partfcípante de viagem ou
cruzeiro de instrução;
IV - em missão de representação,
de observação ou em organismo ou
reuniões tntemecíonais;
V - comandante ou integrante de
tripulação, contingente ou força, em
missão operativa ou de adestramento,
em pais estrangeiro; e
VI - em encargos espectaís.
§ 1.° A missão teaosnóne, com mudança de sede, pode ser;
a) igualou superior a 6 rseís) meses;
b) inferior 9· 6 (seis) meses e superior ou Igual a 3 (três) m-aes: e
c) inferior a 3 (três) meses,
§ 2.° As missões tracsuórtas, sem
mudança de sede, têm duração variável e, em princípio, Inferior a 1 (um)
ano.
Art. 6.° E' eventual >i -mssão na qual
c servidor tem de permanecer em serviço, no exterior, em urna das seguíntes situações, por período ltrmtado q, 90
(noventa) dias, sem mudança de sede
ou alteraçáo de sua lotação, sejam estas em território nacional, no exterior
ou em navio:
1 _. designado para o exercícto, em
caráter provisório, de IDISSV:o .onslderada permanente ou erans'tena:
II - membro de cetegação de comitava ou de representação ~.fic'ial;
In - em missão de representação,
de observação ou em organ-smo ou reuniões Internacionais;
IV - comandante ou integrante de
tripulação, contingente O') força, em
missão operativa ou de adestramento
em país estrangeírc;
V - em serviço especial de natureza
diplomática, admímstratlva ou milí-

tar ; e
VI ~ em encargos especiais.

CAPíTULO II

Da Retrlbuiçtlo no Exterior

SEçÃo·r
Da Constituição e do Pagamento
da Retribuição no Exterior
Art. 7.° Considera-se aetrrbutção no
Exterior o vencimento de eargc efetivo
para o funcionário pút:lUCQ ou o soldo
para o militar, acrescido da gratifica":
Cão e das indenizações, orevíetas nesta

ler,

§ 1.0 No caso de servidor regido pela
Iegíslaçâo trabalhista, considera-se retribuição no exterior o eaierto. acrescido das indenizações e. S~ for o caso
da gratificação, previstas nesta lei. '
§ 20 Salvo os casos previstos nesta
lei. a retribuição no exterior:
a) ê fixada e paga em moeda estrangeira;
b) elimina o direito (lo servidor à
percepção de vencímen-o salário ou
soldo, e quaisquer ndenizaçôea ou
vantagens, em moeda nacional, que
lhe possam ser devidas :l(')período em
que fizer jus aquela retribuição.
Art. 8.° A retribuição :l'.· exterior é
constituída de:
I - Retribuição Básíca: Vencimento
ou Salário, no Exterior, cara o 5el'VJdor civil, e Soldo no Exterior, para o
militar;
Il - Gratificação: Gratificação no
Exterior por 'Tempo de Servíço;

IH - Indenízações:

a) Indenização de Representação no
Exterior;
b) Auxílio-Familiar;
c) Ajuda de Custo de Exterior;
d) Diarlaa no gxtenor: e
e) Auxílio-Funeral no Exterior.
Art. 9.° A soma dos vaiores da retríbuíçâo básica e da Indernaação de tepresentação no exter-cr percebida por
qualquer servidor, sal 'TO os .Smbaaxadores Chefes de Missão Dmlomátíca
brasileira junto a organismos' Internacionais, não pode ultrapassar 90%
,noventa por cento) da importância
que, a igual titulo, é -stribnna ac cnefe de Missão mptomãuc, b-asüeíra
acreditado junto ao governo do país
em que o servidor estlv 3r em serviço
no extenor ,
Art. 10. O direito 10 servidor à retribuição no exterior se InICId na data
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do embarque para o exterior e cessa
na data do desligamento de sua sede
no exterior ou -da partida da últtme
localidade no exterior, relacionada com

sua missão.

§ 1." As datas de partada e de destígamento são determinadas ou aprovadas, conforme o caso, peta autortdade
competente.
§ 2.... O pagamento -ía .ev.buíçêo no
exterior não se interrompe:
aI quando se tratar de missão permanente, em virtude âe viagem ao
Brasil a servíçc, em Iértae. por motive
de núpcias, ruto ou de licença para
tratamento de saúde até 90 (noventa>

dias e, para a funcionária pública, il-

eença para gestante, e
b) quando se tratar 're mesao transltórra. em virtude de viagem ao Brasil

a serviço.
Art. 11. O servidor em serviço De
exterior, em missão eventuar continua
a perceber a retribuição »u remuneraçw a que faz 'us, em noeae nacional
ou estrangeira, conforme J casa, na ,)Tganização civil ou militar a que pertence.
Parágrafo único. Caoe, ainda, ao
servidor, o direito ao or-snsporte e a
diárias no exterior, na forma desta
Iei,
Art. 12. Em casos espe-rais o servidor pode ser designa to para rmssao
transrtórta. sem mudança r.i~ sede para
C' exterior, de duração ate 6G lSE'SSenta) dias, sem direito à re;,f .butçãc no
exterior.

Parágrafo único. Na hipótese deste
artigo, o servidor recebe .:0:10 moeda nacional:
a) retribuição ou
remuneração e
demais vantagens a que ':&'1 ~US;
b) indenização diária ern valor equivalente ao de uma díárra de alimentaçãc devida no País, além G9 aumentaç â o e pousada que for assegurada pela
União;
c) ajuda de custo correspondente a
1 (um) mês de vencimenrc. salário ou
soldo, no País, quando em missão de
representação, decorrente de compremissas internacionais.
SEÇAO U

Do Vencimento ou Satérto,
e do Soldo, no H:X(.eT'tI)T
Art. 13. Vencimento, Saiarrc ou SOl·
do, no Exterior, é a reteibuiçâc básica

mensal devida ao servidor 'PUl serviço
no exterior, em missão permanente.
ou transitória. obedecido sev nivelou
grau hierárquico.
Parágrafo único. Aplicam-se ao vencimento e ao soldo '10 ex-or or as eraposições Iegaís e peculiares ao servidor quanto à penhora, 'i~.piB-<;'!..r(.r f' arresto, suspensão. temporaría ou cessação de díretto previstas para o vencimento ou soldo, no Pais.
Art. 14. O vencimento Ou aaíarto e
(I soldo, no exterior. são p..laos de acordo com as Tabelas de Ese.ronamento
Vertical que acompanna.n esta ter.
Parágrafo único. O taco- de conversão dos mdíces de rem o-ncá.. básica é
o quantitativo em cruzeiros eqtnvalente a 20 (vinte) unidades da moedapadrão utilizada nas transações
nanceíraa internacionais do governo
ü-

brasnetro.
SEÇÁQ In

Da Gratificação no Extertor
por Tempo de ReI viço
Art. 15. Gratificação TIl' Exterior
por Tempo de Serviço é o quantitativo
devido ao servidor em ~er\ iço no ex ..
terror ,em missão permanente ou transf tórta. por anos de :-:f scvo servtco
prestado ja computados na forma da
legislação pertinente.
SEÇAo TV

Da Indenização de aeoresentaçao
TIl' Exterior
Art. 16. Indenização ae Fcepresentano Exterior é c quan'atwtvo devido ao servidnr'~m serv-o- nr exterior,
em missão permanente i)" transrtói ,a,
destinado a compensar as úespesas ínerentes a missão de forma corr.patível
com suas responsabilidades e encargos.
§ 1.0 O valor dessa mden'zaçâo é
calculado com base em mdices E> ratores de conversão vartaveis, estahelecídos em razão:
a) do grau de representatividade da
missão;
b) do tipo e natureza da missão;
c) da correspondência entre cargos,
missões e funções;
d) da hierarquia funcional ou. mílitar;
e) do custo de vida tocar;
çãc
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j) das condições peculiares de vío,..
da sede no exterior; e
g) do desempenho cumuíatdvc de
cargos,
§ 2.° Para as missões a banir etc na.
vros ou aerona ves militares, sãc consíderadoa fatores de conversão eegíonaís,
com base nos estabelecidos nara as localidades-sede ou localidades visitadas
Art. 17. Ocorrendo afastamento
igualou superior a 30 (trinta dtaa do
Chefe efetivo da Missão Diptornàtica,
d. Adido Militar, do onere ua Repartição consular e do Delegado 6.. Tesouro
Brasileiro no Exterior r~,; respectivos
substitutos têm direito a um suplemento mensal equivalente a. 200/.., rtrtnta
por cento) da Indenízaçãc de representação no exterior atrfbuítta dL titular,
Art. 18. O servidor perde o direito
à indenização de represent.açãc no rxterior Quando;
I - passa o cargo ou encerra suas
atividades. por término de missão;
II - ultrapassa 30 (trinta) dias
afastado do de'lI"' rc, exercício
do cargo, função ou atividade, ressalvados os casos previstos P:l o.s.rágrafo
2.° do artigo 11);
TIl - entra em licença espeerar, e
IV - cessa ou é suspenso seu direito ao vencimento OU ao soldo, nos casos prevísroe na parte 'iD~l do P:UB·
grafo único do artigo 13.
Art. 19. Q!'" índices da mdenlaaçâo
de representação no exter-or E' S'~US Iatores de conversão serão esva-ielecldos
em tabelas, na regulamentação cesta
lei
§ 19 Os fatores de oonversâo serão
expressos em unidades da moeda-padrão utilizada nas transações financeiras internacionais do governo brasileiro.
§ 2.° O Poder Executivo, em decreto
aplicável a todos os servidores abrangidos por esta lei, modíftcaaé. as tabelas a que se refere este ~,ri:lgD quando
se veríücarem alterações dos elementos de fixação dos índices seus fatores de conversão.
j

SEÇÃO

v

Do Auxílío-Famíllar
Art. 20. Auxtüo-jramútar é o quantitativo mensal devido .10 servidor, em
serviço no exterior, a título de índentseção para atender, em pá-te, ot manutenção e as despesas .te ed ucaçãc e

assistência, no exterior, a seus dependentes.
.
Art. 21. O auxílio-tamillar é cal"
culado em função da tndenízação (1.(5
representação no exterior -eebída pelo
servidor à razão de:
1 - 10% (dez por cento: de seu valar. para a esposa; e
Il - 5% (cinco por cento) de seu
valor. para cada um dos seguintes dependentes:
a) filho. menor de 2;1 tvmte e um)
anos ou estudante menor rie 24 lvinte
E' quatro) anos que não -eeoa remuneração ou inválido ou .nte-dtto,
bl filha solteira, que uao receba remuneração;
r:) mãe viúva, que nao "-"~W~:Ja rema"
neraçáo:
a) enteados, adotivos, tutelados e
curatelados, nas mesmas c-m-ríções das
letras anteriores; e
e) a mulher solteira, desquitada ou
viúva. que viva, no mímmo hà cinco
anos. sob a dependência econômica do
servidor solteiro, desquitado ou Viúvo,
e enquanto persistir o tmpenímento
legal de qualquer das l)a;·t·e.'5 para se
casar.
§ 1.0 O auxílio-familiar será acreseído de um quantitativo igual a 1130
<um trinta avos) do maior valor ne
Indenízação de representação no ex";
terror atríbuídc a Chefe de Missão
Diplomática quando o servidor tiver
de educar, fora do país onde estiver
em serviço, os dependentes referidas
nas letras a, b e j. do item H.
§ 2.° O Poder Executlvc, na regulamentação desta lei, esrabetecerá ;
a) o limite mínimo cor dependente
a ser observado no pagamento do eu-

xitto-famfltar ; e
bl os casos especíals que justifiquem
o quantitativo referido no parágrafo
1.0 e a forma de seu pagamento.
SEÇÃO VI

Da Ajuda de Custo de Exterior
Art. 22. Ajuda de Custo óe Exterior
é a indenização paga adiantadamente

ao servidor para custeio das despesas
de viagem, de mudança e da nova.
instalação.
Art. 23. @ servidor -em direito à
ajuda de custo de exterior:
I - em missão permanente: quando
a remoção ou a movimon-açac impor-o
tarem em mudança de :~1e concoml-
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tante ao desligamento da organização
onde exerce sras atlvídadcs ,
II em missão permanente ou
transitória: quando deslocado com a.
sua organlaaçâo. ao ser es-a wensre-tda de sede, desde que não

M~\8

em ca-

ráter periódico; e
lI! - em missão transltóría: quando a remoção ou a movt.n-ntacãc, imo
portarem em mudança te ~ síe:
a) com desligamento de 51::'! organização, por prazo igual -iu S ~ ocríoi a 6

(seis) meses:

b) com ou sem desligamento de sua
organízaçao, por prazo inferior a 6
(seis) meses e superior ou igual a 3
(três) meses; e
c) com ou sem desligamento de sua
organização, por prazo inferior a 3
(três) meses.
§ 1Q O servidor em serviço no exterior que, por motivo alheio à sua vontade. for afastado definttivamente C1~
missão para a qual foi designado. sem
decorrer o prazo previsto de sua duração, tem direito à ajuda de custo de
exterior. no valor estabelecido para
aquela missão.
§ 2ç. 08 dependentes do servidor falecido em serviço no exterior com direito à ajuda de custo fazem jus a seu
recebimento para regresso ao Brasil,
nos valores previstos no artigo 25.
Art. 24. A ajuda de custo de exterior tem o valor de 2 (duas) vezes a
retribuição básica e 2 (duas) vezes o
auxílio-familiar, acrescido o total de
1 (uma) indenização de representação
no exterior a que o servidor tiver direito na nova sede no exterior, observados os valores em vigor à data determinada para a partida.
Parágrafo 'Único. Na remoção ou
movimentação para o Brasil, a ajuda
de custo é calculada, na forma deste
artigo, com base nos valores relativos
à sede no exterior.
Art. 25. A ajuda de custo de exterior é paga.:
I - integralmente, nos casos dos
itens 1. II e letra a, do item UI do
artigo 23;
.
11 - pela metade de seu vajor, no
inicio da missão, e pela Quarta parte
de seu valor, no término, nos casos:
a) do item I. do artigo 23, quando
já tiver recebido ajuda de custo de
exterior em seu valor integral há menos de 2 (dois) anos; e
ín da letra b, do item III do
artigo 23;
,

TIl - pela quarta parte de seu valor. no inicio da missão, e pela oitava
parte de seu valor, no término, nos
casos da letra c, do item TIr, do
artigo 23.
Art. 26. Não tem direito à ajuda de
custo de exterior o servidor:
I - removido ou movimentado;
a) a pedido; e
b) de sede no exterior para o Brasil,
a fim de entrar em licença, a qualquer titulo; e
II - desligado de curso ou estabelecimento de ensino. por trancamento
voluntário de matrícula.
Art. 27 O servidor restitui, de uma
só vez, a ajuda de custo de exterior:
I integralmente quando deixar
de seguir destino. a pedido;
11 - com redução das despesas que
comprove já terreaüzado. quando deixar de seguir destino por motivo independente de sua vontade; e
III - pela metade -do vator recebido, quando. até 6 (seis) meses após
ter seg-uido destino. for. a pedido, dispensado. exonerado, demitido, aposentado ou transferido para a reserva.
Parágrafo único. A aluda de custo
de exterior não é restituida:
a) pelo servidor se. após ter seguido
destino for mandado regressar; e
b)
pelos herdeiros do servidor.
quando ocorrer seu falecimento, após
tê-la recebido.
SEÇÃo VIr

Do Transporte
Art. 28. O servidor designado para
serviço no exterior tem direito a transporte por conta do Estado.
Parágrafo único. O transporte compreende a passagem e, conforme o
caso, translação da bagagem do servidor e dos seus dependentes.
Art. 29. O transporte é assegurado
na forma e condições Que se seguem:
I - passagem na aérea, para o servidor e seus dependentes. e translação
da bagagem, quando designado pata.
al missão permanente ou missão
transitória de duração superior a 6
(seis) meses, com mudança de sede; e
b) missão transitória, com mudança
de sede, de duração inferior a 6 (seis)
meses e igualou superior a 3 (três)
meses, com dependentes;
11 ---, passagem vta aéreaplJ.ra o
servidor, sua esposa e dependentes
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menores quando for designado para o
exercício, em caráter provisório. de,
missão considerada permanente e cuja
duração seja superior a 30 (trinta)
dias; e
lI! - passagem via aérea para o
servidor, quando designado para:
a) missão transitória, com mudança de sede, de duração inferior a 6
(seis) meses e Igual ou superior a 3
(três) meses, sem dependentes;
b) missão transitória, sem mudança
de sede e de duração igualou superior
a 3 (três) meses;
c) missão transitória, com ou sem
mudança da sede, de duração Inferior
a 3 (três) meses; e
d> missão eventual.
§ 19 O transporte é assegurado.
ainda. na forma e condições que se
seguem:
a) de acordo com a regulamentação
desta lei, para um empregado doméstico, quando designado o servidor para
missão permanente ou transitória com
muuança Ue sede;
b) anualmente, no período mais
longo de férias escolares, passagens via
aérea que possibilitem aos dependentes reunirem-se à familia na sede no
exterior onde o servidor se encontrar
em missão permanente ou transitória,
quando estiver amparado pelo § 19 do
artigo 21;
c) passagem via aérea, para o servidor e seus dependentes, quando:
1) em área de condições peculiares,
tiver direito, na forma da legislação
aplicável, à vinda periódica ao Brasil; e
2) diplomata
ia classe flnal cu
semifinal da carreira, vier ao Brasil
em gozo de férias extraordinárias;
d) 2 (duas) passagens via aérea,
quando a sede no exterior não dispuser de assistência médico-hospitalar
apropriada e, comprovadamente, dela
necessitar, em caráter urgente, o servidor ou seus dependentes; e
e) passagens via aérea para o ser..
vidor, quando chamado a serviço ao
Brasil.
§ 29 Caso seja necessário utilizar
transporte diferente do aéreo, no todo
ou em parte. para alcançar o local de
destino, são fornecidas as correspondentes passag-ens por ferrovia, rodovia
ou aquavía ,
§ 39 No caso da letra a, do item I,
o servidor pode optar por outro meio

de transporte, desde que o valor das
passagens não ultrapasse o das por via
aérea.
§ 49 O transporte só é assegurado
àqueles que constarem da declaração
de dependentes do servidor.
§ 59 Falecendo o servidor, os dependentes a que se refere o parágrafo anterior fazem jus a transporte para regresso ao Brasil. na forma da regulamentaçâo desta lei.
Art. 30. Não tem direito a transporte o servidor:
I - removido 1\1 movimentado:
a) a pedido; e
b) de sede no exterior para o Brasil, a fim de entrar de licença, a qualquer titulo; e
II - compreendido nOS Itens IH e
V do artigo 59, e item IV do artigo 6 9•
Art. 31. O Ministério a que per-o
tence o servidor designado para missão no exterior providencia as passagens e translação da bagagem:
I - de ida eie corta, com pagamento em moeda nacional, se a mlssão é de duração igualou inferior a
6 <seis) meses;
II de ida, c.om pagamento em
moeda nacional. e de volta, em moeda
estrangeira. se a missão é- de duração
superior a 6 (seis) meses;
IH - com pagamento em moeda
estrangeira, quando lá se encontra o
servidor em outra missão no exterior.
Art, 32. O Poder Executivo estabelecerá os limites de cubagem e de peso
da bagagem do servidor Que podem ser
compreendidos no transporte.
SEÇÃO

vm

Das Diárias no Exterior

Art. 33. Diária no Exterior é a indenização paga adiantadamente ao
servidor para custeio das despesas de
alimentação, de pousada e outras decorrentes do afastamento de sua sede,
por motivo de serviço no exterior.
Parágrafo único. As diárias no exterior são devidas, na forma da regulamentação desta lei, computando-se.
também, os dias de partida e de chegada.
Art. 34. O servidor não tem direito
à diária no exterior:
I - quando a alímentaçãc e a pousada forem asseguradas pelo Estado;
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II
cumulativamente com a ajuda
de custo de exterior.
Parágrafo único. Em serviço no exterior, percebe o servidor diárias em
moeda nacional, na forma da legislação especifica. no período em que permanecer no Brasil em objeto de serviço.

Art. 35. O servidor restitui as diárias no exterior:
I - Integralmente, quando não
ocorrer o afastamento da sede; e
II - correspondentes aos ruasa) que ultrapassarem o período de
afastamento da sede, a serviço, quando
este afastamento for menor que o previsto; e
b) em que a alimentação e a pousada forem asseguradas pelo Estado.
Parágrafo único. As diárias no exterior não são restdtuídas pelos herdeiros do servidor falecido.
Art. 36. O Poder Executivo fixará o
valor das diárias no exterior, em decreto aplicável a todos os servidores
abrangidos por esta lei.
SEÇÃo IX

Do Funeral no Exterior
Art. 37. ~ assegurado sepultamento
condigno ao servidor em serviço no
exterior.
Parágrafo único. São responsáveis
pelas providências para sepultamento,
pagamento de auxílio-funeral no exterior e traslado do corpo, conforme o
caso e na seqüência a seguir:
a) a organização brasileira em que
estava em serviço o servidor;
b) a repartição consular em cuja
jurisdição ocorrer o óbito; ou
c) a Missão Diplomática no pais,
na inexistência das outras duas responsáveis.
Art. 38, O auxilio-funeral no Exterior é o quantitativo destinado a atender às despesas com o funeral do servidor em serviço no exterior, em mIS'
são permanente ou transitória.
Art. 39. O auxílio-funeral no exterior tem o valor da retribuição mensal que o servidor recebia normalmente, no exterior.
Art. 40. O auxilio-funeral no extenor é pago, imediatamente, a quem de

direito, mediante simples apresenta..
çâo do atestado de óbito.
Parágrafo único. Decorrido o prazo
de 30 (trinta) dias sem reclamação do
auxílio-funeral no exterior por quem
haja custeado o sepultamento do servidor, o auxilio será pago aOS beneficiários da pensão, median te requerimonto à autoridade competente.
Art. 41. No caso de falecimento de
servidor em serviço no exterior, em
missão eventual, a União custeia e
promove o sepultamento ou traslada
o corpo para o Brasil.
Parágrafo único. 'I'ransladando-se o
corpo para o Brasil, o auxílio-funeral,
devido no País, é pago em moeda nacional, observadas as disposições legais
aplicáveis.
Art. 42. Em casos especiais, a critério do Poder Executivo, a União
pode custear diretamente o sepultamento do servidor falecido em serviço
no exterior.
Parágrafo único. Nesta hipótese,
não cabe direito a qualquer tipo de
auxílio-funeral por parte dos beneficiários do falecido.
Art. 43. Ocorrendo o falecimento
do servidor em serviço no exterior, que
não esteja acompanhado do cônjuge
ou de parente adulto, é assegurado a
um membro de sua família o transporte de ida e volta até o local onde
se encontra o corpo.
Art. 44. Falecendo, no exterior, dependentes ou empregado doméstico do
servidor, cujo transporte haja sido
pago pela União, o traslado do corpo
para o Brasil é custeado pelo órgão a
que está VInculado o servidor.
Art. 45. Os dependentes do servidor.
falecido quando em serviço no exterior, têm direito ao mesmo tratamento
aduaneiro para desembaraço de bagagem que lhe era assegurado ao término de sua missão.
CAPÍTULO

rn

Disposições Gerais

Art 46. Os proventos de aposentadoria do funcionário público e os de
inatividade do militar contímiam a
ser calculados de acordo com a respectiva legislação específica, baseados
unicamente na retribuição ou remuneração no Pais, neles não' devendo
ser computadas as somas recebidas, a
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qualquer título, quando em serviço no
exterior.
§ 1? As contribuições para beneficio
de família continuarão a ser calculadas de acordo com a legislação específica, considerando-se, para esse fim.
os valores dos descontos efetuados no
País.
§ 29 As pensões devidas aos beneficiários dos servidores que prestem ou
hajam prestado serviço no exterior são
calculadas de acordo com as normas
estabelecidas neste artigo.
Art. 47. Os descontos ou consignações, obrigatórios ou facultativos, que
incidam sobre a retrtbuíçâc do servidor em serviço no exterior, em missão
permanente ou transitória, são processados na forma estabelecida na regulamentação.
Art. 48. São assegurados, de acordo
com a Lei de Remuneração dos Militares:
I - ao militar em serviço no exterior que realizar exercicíos ou cumprir
missões previstas, no todo ou em parte, nos planos de provas das atívidades especiais de vôo em aeronave militar, salto em para- quedas, imersão em
submarino ou mergulho com escafandro ou com aparelho o registro e a
apreciação, para fins de homologação,
de percepção ou de atualização de
quotas de indenização de compensação
orgânica a serem consideradas para
pagametrto, em moeda nacional, a partir da data de regresso ao território
nacional; e
II - ao militar em campanha no
exterior, a remuneração e demais direitos previstos naquela ief.
Art. 49. A retribuição básica -íos
Embaixadores .nâo integrantes da carreira diplomática. dos Ministros para
Assuntos Comerciais de primeira e
segunda classes e Cônsules Privativos
é fixada de acordo com os índices da
Tabela de Escalonamento Vertical Servidores Civis, que acompanha esta
lei.
§ 19 A retribuição básica das pessoas
sem vinculo com o serviço público, designadas pelo Presidente da Repúbüca. é fixada, dentro dos índices da Tabela a que se refere este artigo, observando-se os fatores estabelecidos, para
a indenização de representação no exterior, nas letras a, o, c e d do § 19
do artigo 16.
§ 29 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao funcionário público,
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cujo cargo não tenha nível de vencimento previsto no atual Sistema de
Classificação de Cargos do Serviço
Civil do Poder ExecutIVO, bem assim
ao empregado público.
Art. 50. f:: assegurada ao servidor
público em serviço no exterior, enquanto permanecer na atual missão,
retribuição mensal. no mmimo, igual
à retribuição ou remuneração a que
tinha direito na data da entrada em
vigor desta lei.
Art. 51. A despesa decorrente da
aplicação desta lei correrá à conta dos
recursos previstos na Lei de Orçamento para 1973.
Art. 52. São revogados os Decretosleis nv 7.410. de 23 de março de 1945;
09 995. de 21 de outubro de 1969 e
no 1.227. de 28 de junho de 1972; os
~ § 29 e 39 do artigo 15 e os artigos 17,
18 e 19 do Decreto-lei nv 9.202. de 26
de abril de 1946; o artigo 43 da Lei
nv 488, de 15 de novembro de 1948; o
parágrafo único do artigo 120 de Lei
n- 1. 711, de 28 de outubro de 1952; o
arttso 40 ('1 reraerato único do artigo
41 e o artigo 50, da Lei no 3 917, -íc
14 de tulho df' 1961: o a.rtteo Hl p seus
parágrafos. da Lei nv 4.242, de 17 de
julho de 1963 e o artigo 99 P SE'U narágrafo único do Decreto-lei nv 310. de
28 de fevereiro de 1967. P demais dispositivos legais que corrtrartem a matéria regulada nesta lei.
Art. 53. Esta lei entra em vigor em
]9 de janeiro de 1973.
Brasília. 10 de outubro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ttreâo Buzaid
Aaotnerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mârzo David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julzo Barata
J. A raripe M acéao
Walter Joaquim dos Santos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antéinzo Dias Leite Junior
João Paulo dos Reis Venoso
Jose Costa Cavalcantz
Hygino·C. Corsetti

46

Aros DO PODER LEGISLATIVO

ANEXO A LE'I DE REMUNERAÇAO NO EXTERIOR
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

(Retribuição básica I -

Artigo 14)

Servidores Civis

Cargo, Junção ou emprego

índice

I

Ministro exercendo o cargo de Embaixador

,---

Embaixador não integrante da carreira diplomática

1

100

I

Ministro de l' Classe e Ministro para Assuntos Comerciais dei
lll- Classe •••••••••.••••••••••••••.•..•.•••••••••••.••••••• I
I
!

Mini:~trgl~~e2~..~~~~s.e.. ~. ~i.~.s.~~. ~~~~.~.~~.~~.~~~~~~~i.s..~~\

94

88

II
I
Contadoria]

Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior

Primeiro Secretário

Assistente do Delegado, Chefes de Assessoria, da
Seccional e da Tesouraria, da Delegacia do Tesouro. Bra-]

sneíro no Exterior

.

I

76

I
I

r
I

Segundo Secretário

I

-rerccrre Becretárío

1

72
64

---------------------

:

Cônsul Privativo

1
I

46

Nlvel 22 .................•...............•........•............ 1

40

I
21 ..••..•.•.... ,

1

37,5

!
20 ....•.•.....................• , .•...•..............•....

1

35

!

,
19

, .............•... 1
I

34

18 ..... , ..•...............•......•...................... 1

33

I
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17 .........•.................•....................••.•.•. /

32

I

I

16 .....•....••.••......•.......•.•.........•..•......•••. 1

29

I
I

15 ....•..... ·.·.· .. · ... · .•. ·· •... · .... ·· •.....•.......... 1
I
14

I

·

1

26
24

I

I

Cargo. função ou emprego

I

índice

I
I

13 ...•......•••............••••.••.•...•••..............• 1

23

I

I

12 ...............••........•••..........•...........•.... 1

21.5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -'-1

I
11 •.....•.•............•.••...••.............•.••........ 1

_

21

I

I

10 .•••••.•.....•.•.••••••..• · .••......•.........•.•••.... 1

20,S

I

I

9 .•••.•...••••......•••••......•••.•.•............••••.. 1

20

I

:

8 .••..••••••..•....••••••••.••.••.•.•.•...............•• 1
I
7

j

,

--------------

6

,

19,5

19

1_ _-

I

"" ......•. I

, •.•..• , .•••....••.. , .• ,

18,5

I

5 ,

, ...•• ,.,

,

,

, ••.. ,

I

18

I

4

I

, ••.•........••••...•.•..•.•...•. ,

3

1

" •.•.......•• ,

I

1

17,5
17

I
2 , .•.••••..••...••. ,

, •.• ",

1 •. , ......• ,.,., ..............• ,

\

"

,

I
I
1

I

16,5

16
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ANEXO A LE'I DE REMUNERAÇAO NO EXTERIOR
TABELA DE ESCALONAMENro VER'I'ICAL

(Retrtbuíçâo oãsrca -

Artigo 14)

11 -- M'llztares

Poste ou Graduação

11

I
Almirante-de-Esquadra,

General-de-Exército,

índice

I

'I'enente-Bríga-]

deírc ...........•...............••............•............ 1

Vice-Almirante, General-de-Dívlsáo, Major-Brigadeiro

I
I

1

100
94

I
Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro

I
1

88

I
Capítão-de-Mar-e-Guerra, Coronel

I
1

I
I

80

Capitã-o-de-Fragata, Tenente-Coronel

\
I

76

Capítáo-de-Corveta, Major

\
I

72

1

64

Capítâo-Tenente, Capitão

I
I

Primeiro Tenente

1

I
Segundo Tenente ...................•.............•............ 1
I

I

Guarda-Marinha, Asplrante-a-Ofíolal. Suboficial, Subtenente .. 1

55
50
46

I
Primeiro Sargento

............................................II
Posto ou Graduação
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índice

Segundo Sargento

············································1

Terceiro Sargento

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

,
I

37

34
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Taifeiro-Mor ..........................................•..•.... 1
I

28

1

26

Taifeiro de Primeira Classe

I
Taifeiro de Segunda Classe

/

25

I
Cabo (Engajado)

.............................•......... o • • • • ' /
I

24

Marinheiro, Soldado Fuziieiro Naval e Soldado de ll!o Classe (es-/
pecíalizados, cursados e engajados); Soldado Clarim ou]
Corneteiro, de 1l1< Classe .... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~

17

Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 11l Classe/
<não especializados)
o o •••••••••••••••••••••••• 1

14

I
Aspirante e Cadete (último ano)

/

13

I
Soldado Clarim ou Corneteiro, de

2~

1

Classe

Soldado do Exército e Soldado de 2~ Classe (engajados);
Soldado Clarim ou Corneteiro, de 3g. Classe

12

I
o .\

9

Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do centro de For-/
mação de Pilotos Militares, Aluno de órgãos de Formação]
o •••••••••••••••• o •••• o •••• 1
de Oficiais de Reserva

8

..........................•.........•..•. 1

7

Cabo (não engajado)

Aluno de Escola de Formação de Sargentos

o • o o ••••• o

.1

6

I

Aluno de Colégio Naval e Escola Preparatória de Cadetes (úl-]
timo ano), Grumete
o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • o oI

5

I

Aluno de Colégio Naval e Escola Preparatória de Cadetes]
(demais anos), Martnheíro-Recruta, Recruta, Soldado-Re-I
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LEI Na 5.810 - DE 11
DE 1972

DE

OUTUBRO

Dispõe sobre transformação de cargos em comissão e junções çratiiicadas no Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara àos Deputados
e da outras. providências.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segr-inte Lei:
Art. 19 Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão do Quadro de
Pessoal da Secretaria da Câmara dos
Deputados, resultante da adaptação
à estrutura ad.ministrativa aprovada
pela Resolução nv 20, de 30 de no-

vembro de ~ 971.
Art. 2° As transformações de Q l.o
trata esta lei somente se efetivarão
com a pubücação dos respectivos etos
de provimento, mantido, até então, o
preenchimento dos cargos em cormssão e das funções gratificadas :·,().!1S~
tantas da situação anterior à tanela
ora aprovada.
Art. 3° Os atuais cargof:ilso!;ó\,dos
de
provimento efetivo de Diretor
símbolo PL-.l, serão considerados (-xtmtos 'quand, vagarem, resguardaaoe
os direitos dos seus ocupantes.
Art. 4Q Para o provimento dos cargos de Assessor Técnico Jurídico e
Assessor Técnico, criados pela presente lei, será exigida a qualificação mímma de graduado em curso de nível
uníversttárío.

5° As despesas decorrentes do
nesta lei serâo atendidas pelas dotações próprias da Câma ta uoe
Deputados.
Art. 6') Esta lei entrará em vl'ror
na data de sua publicação, revocradas
as disposições em contrario.
"
Brasflla, 11 de outubro de 197~,
151Q da Independência e 8-1'? da
República.
.~l.rt.

dISPOSto

EMÍLIO G. . MÉDICI

Alfredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 1Q
foi 'publicado no IJ. o. de 16"'10-72.

LEI N° 5.811 - DE 11 DE OUTUBRO
DE 1972
de trabalho
Dispõe sobre o regime
dos empregados nas atividades de
exploração. perfuração, produção
e refinação de
petróleo,
industrialização
do
xisto,
indústria
petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados par meio
de dutos.

O Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 O regime de trabalho
regulado nesta lei é aplicável aos
empregados que prestam serviços em
atividades de exploração, perfuração,
produção e refinação de petróleo.
bem como na industrialização do
xisto, na indústria petroquímíca e no
transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.
Art. 2.° Sempre que for imprescindível à continuidade operacional,
o empregado será mantido em seu
posto de trabalho em regime de
revezamento.
§ 10 O regime de revezamento em
turno de 8 (oito) horas será adotado
nas atividades previstas no art. 1°.
ficando a utilização do turno de 12
(doze) horas restrita às seguintes
situações especiais:
a)
atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de
petróleo no mar;
b) atividades de exploração, perfuração e -produçâo de petróleo em
áreas terrestres distantes ou de dífícil acesso.
§ 2° Para garantir a normalidade
das operações ou
para atender a
imperativos de segurança industrial,
poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3°,
a disponibilidade do empregado no
local de trabalho ou nas suas proxí ...
mldades, durante o intervalo destinado e. repouso e alimentação.
Art. 3° Durante o período em que
o empregado permanecer no regime
de revezamento em turno de 8 (oito)
horas, ser-Ihe-âo assegurados 'os seguintes direitos:
J Pagamento do adicional de
trabalho noturno na forma do art.' 73
da Consolidação das Leis do Trabalho;"
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II - Pagamento em dobro da hora
e IV do art. 3° e I do art. 4°, OS
de repouso e alimentação suprimida
seguintes direitos:
nos termos do § 2° do art. 2°;
I - Repouso de 24· (vinte e quaIn - Alimentação
gratuita, no
tro) horas consecutivas
para cada
período de 24 (vinte e quatro) horas
posto de trabalho, durante o turno
em que estiver em serviço;
em que permanecer de sobreaviso;
IV - Transporte gratuito para o
II - Remuneração adicional correspondente a, no
local de trabalho;
mínímo,
20%
(vinte por cento) do respectivo saláV - Direito a um repouso de 24 rio-básico,
para compensar a even(vinte e quatro) horas consecutivas
tualidade de trabalho noturno ou a
para cada 3 (três) turnos trabalhavariação de horário .para repouso e
dos.
alimentação.
Parágrafo único. Para os empreParágrafo único. Considera-se sagados que já venham percebendo
lário-básico a importância fixa menhabitualmente
da
empresa pagasal correspondente à retribuição do
mento à conta de horas de repouso e
trabalho prestado pelo empregado na
alimentação ou de trabalho noturno,
jornada normal de trabalho, antes do
Os respectivos valores serão compenacréscimo de vantagens, incentivos ou
sados nos direitos a que se referem
benefícios, a qualquer título.
os itens I e n deste artigo.
Art. 7° A concessão de repouso na
Art. 4" Ao empregado que trabaforma dos itens V do art. 3°, Il do
lhe no regime
de revezamento em
art. 4° e I do art. 6° quita a obriga";'
turno de 12 (doze) horas, ficam
ç â o patronal
relativa ao repouso seassegurados, além dos já previstos
manal remunerado de que trata a
nos itens I, LI, IH e IV do art. 3°, Lei
n- 605, de 5 de janeiro de 1949.
os seguintes direitos:
Art. 8° O empregado não poderá
I - Alojamento coletivo gratuito e
permanecer em serviço, no regime
adequado ao seu descanso e higiene;
de revezamento previsto para as Situações especiais de que tratam as
Il - Repouso de 24 (vinte e quaalíneas "a" e "b" do § 1° do art. 2°,
tro) horas consecutivas para cada
nem
no regime
estabelecido no
turno trabalhado.
art. 5", por período superior a 15
Art. 5" Sempre que for ímpres(quinze) dias consecutivos.
cindível à continuidade operacional
Art. 9° Sempre que, por iniciativa
durante as 24 (vinte e quatro) horas
do empregador, for alterado o regime
do dia, o empregado com responsade
trabalho do empregado, com a rebilidade de supervisão das operações
dução ou supressão das
vantagens
previstas no art. 1°. ou engajado em
inerentes aos regimes instituídos nestrabalhos de geologia de poço, ou,
ta lei, ser-lhe-á assegurado o direito
ainda, em trabalhos de apoio operaà percepção de uma indenização.
cional às atividades enumeradas nas
alíneas "a" e "b" do § 1" do art. 2°,
Parágrafo único. A indenização
poderá ser mantido no regime de
de que trata o presente artigo corsobreaviso.
responderá a um só pagamento, igual
à média das
vantagens previstas
§ 1° Entende-se
por regime de
nesta lei, percebidas nos últimos 12
sobreaviso aquele em que o empregado permanece à disposição do em- , (doze) meses anteriores à mudança,
para cada ano ou fração igualou
pregador por um período de 24 (vinsuperior a 6 (seis) meses de permate e quatro) horas para prestar assisnência
no regime de revezamento ou
tência aos trabalhos normais ou atende sobreaviso.
der a
necessidades
ocasionais de
operação.
Art. 10. A variação de horário.
em escalas de revezamento diurno,
§ 2° Em cada jornada de sobreavinoturno ou misto,. será estabelecida
so, o trabalho efetivo não excederá
pelo empregador com obediência aos
de 12 (doze) horas.
preceitos desta ·lei.
Art. 6° Durante o período em que
Parágrafo único. Não constituirá
permanecer no regime de sobreaviso,
alteração ilícita a exclusão do emserão assegurados
ao
empregado,
pregado do regime de revezamento.
além dos já previstos nos itens In
cabendo-lhe exclusivamente, nesta
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hipótese. o pagamento previsto no
art. 9
Art. 11. 05 atuais
regimes de
trabalho, nas atividades previstas no
art. 1°, bem como as vantagens a
eles inerentes, serão ajustados às condições estabelecidas nesta lei, de forma que não ocorra redução de remuneração.
Q

•

Parágrafo único. A aplicação do
disposto neste artigo ao empregado
que cumpra jornada Inferior a 8
(oito) horas dependerá
de acordo
individual ou coletivo, assegurados,
em tal caso, exclusivamente, os direitos constantes desta lei.
Art. 12. As disposições desta lei
se aplicam a situações análogas. definidas em regulamento.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíções em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1972;
151.° da Independência e 84." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

LEI N° 5.812 OUTUBRO DE

DE

13

DE

1972

M oaittca os incisos IV do artigo 13 e
111 do artigo 18 da Lei n° 5.700. de
10 de setembro de 1971, que dispõe
sobre a iorma e a apresentação dos
Símbolos Nacionais e dd outras orovidências.

o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nactonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Os incisos IV do artigo l3 e
IH do artigo 18 da Lei n" 5.700, de 1°
de setembro de 1971. passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13, ................•.• ".,.
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores,
nos Tribunais Federais de Recursos e nos Tribunais de Contas da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios:
Art. 18.•.......•......•.••...•

III - No Supremo Tribunal '(ilederal, nos Tribunais Superiores,
nos Tribunais Federais de Recursos, ncs Tribunais de Contas na
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e nos

Tribunais de Justiça estaduais,
quando determinado pelos respectivos presidentes, pelo falecimento de um de seus ministros, desembargadores ou conselheiros:"
Art. 2° Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasuía, 13 de outubro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.813 OUTUBRO DE

DE

13

DE

1972

Autoriza a Comissão de Ftnanciamento da Produção a. alienar o imooei
que especifica, e dd outras provi·
dências.

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 10 Fica autorizada a Comissão
de Financiamento da Produção, ilUtarquía vinculada ao Ministério
da
Agricultura, a alienar, na contormrdace do disposto no artigo 143 do Deereto-ter n'' 200, de 25 de fevereiro -re
1967, os bens
Imóveis e respecti vas
benreítorras, que constituem uma usina de beneficiamento de arroz, localizada na cidade de Crtclúma, no Sstauo de Santa Catarma, havidos ue
Otília Peplau Aléssio, mediante escritura pública de compra e venda, por
quitação de divida contraída com o
Governo Federal, EGF n'' 68-56, iaM
vradas nas cotas do 1" 'I'abeltâc de
Notas e Protestos em Geral, da Comarca 'de Cricíuma, às fls. õv. a ev. de
livro n'' 35, em 19 de dezembro de
1969, devidamente transcrita em :3 do
janeiro de . ~',O, as fls. 284v. a 285, do
livro 3-R, sob n'' 31.638, do 1" Registro de Imóveis da Comarca de Crtcíúma, Estado de Santa Catarina.
Art. 2" J produto da alienação será
recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as díspcaíçôes em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1972;
151
da Independência e 84° da
República.
ü

0

G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

EMÍLIO
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,LEI N.o 5.814- DE 31 DE OUTUBRO DE 1972
Autoriza o Poder Executivo a abrir à presidência da República, em favor da
Agência Nacional, c créâit» especial de Cr$ 475.000,00 (çuatroeentoe e setenta e cinco mil enuciroev, para o fim que especifica.
o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte

Lei:
Art. li? Fica o Poder Exect.üvo autorizado a abrir à Presidência da República, em favor da Agência Nacional, o crédito especial de Cr$ 475.000,00 (quatrcccntos e setenta e cinco mil cruzeiros), para atender às seguintes despesas;

c-s

11. 00 -

PRESIDJ;;NCIA DA REPúBLICA

11.10 -

Agência Nacional

1110.0101.2012 - Divulgação dos Atos Governamentais
3.1.4.0 - Encargos Diversos
_
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores

.
.

1,00

,00.000
175.000

Total . . .
475,000
Art. 2"" Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao
subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 11.10 Projeto
4.1.3.0 -

PRESJD&NrIA DA REPúBLICA
Agêneía Nacional

1110.0]01 101',1
Equípamentc.: e Instalações....
475.000
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972; lõl~ da Independência e 849 da Repúbüea.
G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
João Paulo dris n eis v~elloso
João Leitão de Abre"l..L
ll.'MÍLIO

LEI N" 5.815 DF

DE 31 DE OUTUBRO
1972

Prorroga o prazo dê validade para as
carteiras de taenuâaae de estrangeiros '<modele 19".

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data fe sua publicação, revogadas
as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1972;
151" da Jndependêncía e 84° da
República.
EMÍLIO G.

o

Presiuente da República

Faço sab-er que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Ler.
Art. 1" O prasc de validade das
carteiras de identidade de estrangeíros "mod sto 19", estabelecido pelo
artigo 2", do Decreto-lei n'' 499, de
17 de março de lP69, modificado pelo
artigo 1°, da LQ~ ns 5.587, de 2 de
julho de 1970, fica prorrogado até
1" de outubro de 1974, após o que .deverão as meama., ser apreendidas onde forem apresentadas e remetidas
ao Departamento de, Polícia Federal.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N" 5.816 --- DE 31 DE OUTUBRO
DE 1972
Autoriza o Instituto do Açúcar e do
Alcool a alienar as Destilarias Centrais, de Pernambuco, Alagoas. Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais,
e dá o-stras pro1;idéncias.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta. e eu sanciono a se~
guinte Ler:
Art. 1" F'jc1. G Instituto do Açúcar
e do Alcaol (L!\A) autorizado a alíe-
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nar as Destüarraa Centrais de sua
propriedade, existentes nos Estados
de Pernambuco. Alagoas. Bahia, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, compreendendo ae maq umarías das fábricas,
as construções civis, inclusive 3,5 residências, e os tespectlvos terrenos.
Parágrato único. E' facultado ao
IAA aplicar essa autorização ,t medida que

f~ ...

julgada

oportuna

a

alienação, levando' em conta as concacões paruículares de cada uma das
unidades rebrís citadas.
Art. 2" S:J\:' pena de nulidade, as

Destilarias de que trata esta lei não
poderão ser deslocadas para outros
Estados, exceto ae que se encontram
paralisadas há mais de 3 (três) anos
consecutivos.
Art. 3° A alienação obedecerá, no
que couber, às normas do Título XII
do Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4° Os bens de que trata o
artigo 1° serão previamente avaliados
por uma comissêo, nomeada, para
esse fim, p311) Peesídente do IAA, integrada por elementos de reconhecida
capacidade técnica e idoneidade
moral.
Art. 5° O Instdtuto do Açúcar e do
Alcool será. representado, nos atos das
alienações, por seu Presidente, ou seu
bastante procurador ,
Art. 6° Esta Lei entrará em vigor
na data -íe sua. publicação, revogadas
as dísposlçoas em contrário.
Brasília, ~n de outubro de 1972;
151° da Incependêncla e 84° da
República.
EMÍLIO G.

j\IJ"ÉDICI

Marcus Vt:1Zcius
Moraes

LEI N.o 5.817 -

Pratini

de

DE 6 DE NOVEMBRO

DE 1972

Regula a indicação de candidatos a
cargos eletivos onde as convenrções
partidárias não a fizeram e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1Ç1. A Comissão Executiva Regíonal de Partido Político indicará,
dentro em 1Õ (dez) dias, a contar da

publicação desta lei, candidatos

a

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
para os Municípios onde a agremiação
tenha diretório registrado e nos quais
não haja ocorrido o lançamento ou o
registro de candidaturas para as eleições de 15 de novembro de 1972.
Art. 29. Considerar-se-á sob regime de intervenção o diretório de Munícípío onde ainda não haja candidatos, cabendo à Comissão ãxccutíva
Regional a designação do interventor,
com poderes para praticar todos os
atos da competência do órgão atingido.
Parágrafo único. As funções do interventor cessarão assim termine o
período eleitoral, restabelecendo-se o
regular exercício do diretório.
Art. 39 • As normas desta lei aplícam-se aos Municipios em que as convenções para organização de Diretório
Municipal não tenham sido convalídadas pela Justiça Eleitoral, xendo que
neste caso a Comísaâo Executiva Regional designará delegado para a prá-tica dos atos atribuídos MI interven-

tor.

Art. 4.° As eleições para os cargos
mencionados no artigo 1Q realizarse-ão a 17 de dezembro de 1972.
Art. 5Q.

As normas atinentes

a

sublegenda (Lei nv 5-.453-, de :4 de
junho de 1968) aplicam-se, no em que
couberem, à indicação previste. no artigo 19.
§ 19.
Será assegurada sublegeuda

ao grupo minoritário que, na convenção regular, teria direito ao tanca-.
mento de candidatos.
§ 29.
Onde não houver QCOt'l'lGO a
hipótese prevista no § 19, terão tguaís
direi tos os que tenham obtido, na
eleição anterior para a Câmara. dos
Deputados ou Assembléia Legtslatdva,
mais de 20 % (vinte por cento) dos
sufrágios.
§ 39. Dos atos praticados pela Comissão Executiva Regional para. cumprimento das disposições deste artigo,
caberá recurso, no prazo de 3 (três)
dias, sem efeito suspensivo, para a
Comissão Executiva Nacional.
§ 49. O recurso será interposto perante a comissão Executiva Regtonaj que, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, devidamente informado, o encaminhará à Comissão Executiva Nacional.

55

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 6Q.
OS prazos para prática
de atos eleitorais, determinados por
esta lei, desde que superiores a 3
<três) dias, ficam reduzidos para a
terça parte de sua duração, eendo que,
na fração igual, ou superior a meio,
será arredondada para mais, e para
menos, a que lhe seja inferior.

Art. 7Q.
Esta lei entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
Brasilia, 6 de novembro de 1972;
151Q da Independência e 84Q da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

LEI NQ 5.818 -- DE 6 DE

Alfredo Buzaid

NOVEMBRO

DE 1972

Autoriza o Poder Executiv') a abrir crédito suplementar em reforço de dotação que especifica, constante do Orçamento Geral da União para o
ecercsoro financeiro de 1972, e dá outras providências.

O Preslcente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. to. E' o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar
ao Orçamento Geral da Untão, para o exercício financeiro de 1972, até o
limite de Cr$ 3.714.000.000,00 (trêl,i bilhões, setecentos e quatorze milhões
de cruzeiros: , em reforço de dotação consignada no Subanexo 28.00 - gncargos Gerais da União constante da discriminação do Anexo JI a que
se refere o artigo 39, da Lei no 5.754, de 3 de dezembro de 1971, conforme
a seguinte especificação:

o-s
28.00 28.02 2802.1800.20(13 3,26.0 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência......

3.714.000.000

Art. ::'.9. 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 artigo 69, da Lei n« 5.754, de 3 de
dezembro de 1971.
Parágrurc único. A autorização deste artigo é acrescida à constante
do artigo 1]9 da referida lei.
Art ...N. Para o atendimento do crédito suplementar autorizado nesta
lei, sará utihzado o recurso definido no § 39, do artigo 43, da Lei nc 4.320,
de 17 te março de 1964, na forma do disposto no § 19, item lI, do mesmo
-arngo ce. referida Lei.

Art. ;);9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogartas 13.:5 disposições em contrario.
Brasníà, 6 de novembro de 1972; 151Q da Independência
Re!.'úbJica.
E-JirtÍLIO

G.

MEDICI

Antônio Deljim Netto

João Paulo dos Reis velloso

e

84Q

da

56

Aros DO PODER LEGISLATIVO

LEI N9

5.819 - DE 6 DE NOVEMBRO
DE 1972

Dá nova redação ao artigo 576, da
Consolidaçâo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo D~reto-let n 9 5.452,
de 19 de maio de 1943.

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

Lei:

Art. 19. O caput do artigo 576, da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nv 5.452,
de 19 de maio de 1943, passa a vigo-

rar com a seguinte redação:
"Art. 576.

A Comissão do Enqua-

dramento Sindical será constituída
pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros:
I - 2 (dois) representantes tio Departamento Nacional do Trabalho;
-H - 1 (um) representante do Departamento Nacional de Mão-deObra;
IH - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Indústria e do Comércio;
IV - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Colonízaçâo e Reforma Agrária, do Ministério da Agrtcultura;
V - 1 (um) representante do Mínístérío dos Transportes;
VI - 2 (dois) representantes das
categorias econômicas; e
Vil - 2 (dois) representantes das
categorias profissionais."
Art. 29.
Esta lei entrará
em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárlo.
Brasília, 6 de novembro de :i972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

L. F. Cirne Lima

LEI N° 5.820 DE

10
1972

DE

DE NOVEMBRO

Dâ nova reâação ao artigo 84 da Lei
n° 5.108, de 21 de setembro de 1965
(Código Nacional de Trânsito).

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacio-

nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Passa a ter a seguinte redação o artigo 84 da Lei n'' 5.108, de 21
de setembro de 1966:
"Art. 84. :E:: dever do condutor de
veiculo de transporte coletivo, além
dos constantes do artigo 83:
a) abster-se da cobrança de passagens, se responsável por veículo detransporte coletivo urbano.
Penalidade: Grupo 1.
o) Usar marcha reduzida e velocidade< compatível com a segurança, ao
descer vias cem declive acentuado.
Penalidade: Grupo 2.
c) Atender ao sinal do passageiro,
parando o veiculo para embarque ou
desembarque somente nos pontos estabelecidos.
Penalidade: Grupo 3.
d) Tratar com polidez os passageiros e o público.
Penalidade: Grupo 4.
e) Trajar-se adequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
f) Transitar em velocidade regulamentar quando conduzir escolares.
Penalidade: Grupo 1."
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua puhlícação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da
República.

Júlio Barata

EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

Alfredo Buzaid
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LEI N° 5.821

DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1972

Dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas
e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPíTULO I

Generalidades

Art. 1° Esta Lei estabelece os critérios e as condições que asseguram
aos oficiais da ativa das Forças Armadas - militares de carreira -- o
acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva,
gradual e sucessiva.
Art. 2° A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade
básica o preenchimento, seletivo, das
vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados em lei para os diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços,
Art . 3° As formas gradual e sucessiva resultarão de um planejamento
para a carreira dos oríctats. organizado em cada Força Armada, de acordo com as respectivas oecuhancades.
Parágrafo umco. O planejamento
assim realizado deverá assegurar um
fluxo de carreira regular e equtlíbrado.
CAPiTULO II

Dos Critérios de Promoçao

Art. 4° As promoções são efetuadas
pelos critérios de:
a) antiguidade;
b) merecimento;
c) escolha;
ou ainda,
d) por bravura; e
e) "post mortem".
Parágrafo único, Em casos extraordinários poderá haver promoção
em ressarcimento de preterição,
Art. 5° Promoção per antdguidade
é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um oficial sobre
os demais de igual posto, dentre do
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mesmo Corpo, Quadro, Arma ou 3erviço.
Art. 6° Promoção por merecimento
é aquela que se baseia no conjunto
de qualidades e atributos que dIStinguem e realçam o valor do oficial
entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenao de
cargos e comissões exercidos, em particular no posto que ocupa ao ser cogitado para a promoção.
Art. 7° Promoção por escolha é
aquela que defere ao Presidente da
República, com base na lei, a escolha do oficial, dentre os mais credenciados para o desempenho .íos altos
cargos de comando, chefia 0'1 díreção.
Art. 8° Promoção por bravura é
aquela que resulta de ato ou ate, nâc
comuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites normais do
cumprimento do dever, representem
feitos indispensáveis ou úteis ás operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo posmvo deles emanado.
Art. 9° Promoção "post morrem"
é aquela que visa a expressar o reconhecimento da Pátria ao oficial falecido no cumprimento do dever ou
em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito do oficial a quem cabia a promoção, não efetivada por
motivo do óbito.
Art. 10. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita
após ser reconhecido ao oficial pretendo, o direito à promoção que lhe
cabería..
Parágrafo único. A promoção será
efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento eecebendo o oficial o número que
lhe
competia na escala híerárquíca como
se houvesse sido promovido na época
devida,
Art , 11. As promoções são efetuadas:
a) para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo crttérfc
de antiguidade;
b) para as vagas de oficiais supedores, pelos critérios de antiguidade
e de merecimento, de acordo com
uma proporcionalidade entre elas,
estabelecida na regulamentação da
presente lei para cada Força Armada; e
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c) para as vagas de oücíaís-generars, pelo critério de escolha.
§ 1° As promoções para o preen-

UI) as peculiares a cada posto dos
diferentes Corpos, Quadros, Armas ou
Serviços;
b) Conceito profissional; e
chimento de vagas do último POSt0,
nos Quadros em que este seja de ofic) Conceito moral.
cial superior, poderão ser efetuadas
Parágrafo único. A regulamentação
somente pelo critério de merecimenda presente lei, para ~ad'1 Força. ATto, desde que assim seja estabelecido
mada, definirá e discriminará as
na regulamentação desta lei para cacondições de acesso e os ptocedímenda Força Armada.
tos para a avalíação dos conceitos
§ 2° Quando o oficial concorrer à
profissional e moral.
promoção por ambos os critérios, o
Art. 16. O oficial agregado, quanpreenchimento de vaga de antiguido no desempenho de cargo militar
dade poderá ser feito pelo critério de
ou considerado de natureza míltrar,
merecimento, sem prejuízo do cômpuconcorrerá à promoção por quaiquer
to das futuras quotas de merecimendos critérios, sem prejuízo 'ia numero
t-o, de acordo com a regulamentação
de concorrentes regularmente esbrpudesta lei para cada Força Armada.
lados.
CAPiTULO II!
Parágrafo único. Tratando-se ele
promoção por escolha, se houver inDas Condições Básicas
compatibilidade hierárquica do novo
posto com o cargo que exerce, oeverá
Art. 12. O ingresso na carreira de
o oficial reverter ao respectivo Coroficial é feito nos postos íntclais, aspo, Quadro. Arma ou Serviço . l a dasim considerados na legislação espeta da promoção, para que possa ser
cífica de cada Corpo, Quadro, Arma
promovido.
ou Serviço, satisfeitas as exigências
Art. 17. O oficial que se Julgar
legais.
prejudicado em consequêncía de comParágrafo único. A ordem hierárposição de Quadro de Acesso. em seu
quica de colocação dos oficiais nos
direito de promoção, ou que tjver
postos iniciais resulta da crerem de
sido indicado para integrar a quota
classificação em curso, concurso ou
compulsória, poderá impetrar r-ecurso
estágio.
ao Ministro da respectiva Força Armada, como última instância \HI. esArt. 13. Não há promoção de ofifera administrativa.
cial por ocasião de sua l.ransferêncía
para a reserva remunerada ou refor§ 10 Para a apresentação do recurma.
so, o oficial terá o prazo de quinze
dias
corridos, a contar do -eceoíParágrafo único. A situação do ofimenta da notificação do ato que julcial do Magistério Militar, por ocaga prejudicá-lo ou do conhecimento,
sião de sua transferência para a rena organização militar em que serve,
serva remunerada por ingressar no
da publicação oficial <:I, respeito.
magistério, se for o caso, é regulada
por lei específica da respectiva Fcrça
§ 2° O recurso referente 8, -ompoArmada.
slção de Quadro de Acesso e a promoção deverá ser solucionado no praArt. 14. Para ser promovido pelos
zo de 60 (sessenta) dias, contados a
critérios de antiguidade, de -neeecipartir da data de seu rccebímcn'o.
menta ou de escolha, é imprescindível que o oficial esteja tnclut-to em
§ 3° O recurso referente à Inclusão
Quadro de Acesso ou Lista de Esna quota compulsória deverá ser socolha.
lucionado no prazo de 20 (vinte)
dias, contados a partir da data do
Art. 15. Para o ingresso em Quaseu recebimento.
dro de Acesso é necessário que o
oficial satisfaça os seguintes requisiArt. 18. O oficial será ressarcido
tos essenciais, estabelecidos para. cada preterição desde que seja recoda posto:
nhecido o seu direito à promoção,
quando:
a) Condição de acesso:
I) interstício;
a) tiver solução favorável a recur11) aptidão física; e
so interposto;
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b) cessar sua situação de prtsioue' ~
ro de -guerra, desaparecido ou extraviado;
c) for absolvido ou ímpronunctado
no processo a que estiver respondendo;
d) for justificado em Oonsetnc de
Justificação; ou
e) tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

CAPiTULO IV
Do Processamento das Promoções

Art. 19. O ato de promoção é consubstanciado:
a) por decreto, para os postos de
oficial-general e de oficial supertcr; e
b) por portaria dos eespecttvcs Ministros Militares, para os postos de
oficial intermediário e de oflctal subalterno.
§ 10 O ato de nomeação para o posto inicial de carreira e os atos de
promoção àquele posto ,ao . pr~meiro
de oficial superior e ao primeiro de
oficial-general acarretam expedição
de carta-patente.
§ 2" A promoção aos demais postos
é apostilada à última carta-patente
expedida.
Art. 20. Nos diferentes Corpos,
Quadros, Armas ou Serviços, as vagas a serem consideradas para as
promoções serão provenientes 1(:;:
a) promoção ao posto supertor ;
b J agregação;
c) passagem à situação de inatividade;
d) demissão;
e) transferência de Corpo, Quadro
ou Categoria que implique na saída
do oficial da relação -mméríca em
que se encontrava;
!J falecímento ; ~
g) aumento de efetivo.
§ 10 As vagas
são consideradas
abertas:
a) na data da assinatura do ato
que promove, agrega, passa para a
inatividade, demite, ou transfere o
oficial do Corpo, Quadro ou Categoria, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;
b) na data oficial do óbtto; e
c) como .díspuser a lei, no caso de
aumento de erenvo.
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~ 2" Cada vaga aberta em determinado posto acarretará vaga nos
postos inferiores. sendo esta seaüência interrompida, no posto ~m· que
houver seu preenchimento por cacedente, ressalvado o caso de vaga
aberta em decorrência da aplicação
da quota compulsória.
§ 3° Serão também constcterartas as
vagas que resultarem das transferências "ex officio" para a reserva remunerada, já previstas. até a nata
de promoção lnclusrva, bem corno as
decorrentes de quota compulsóría .
§ 4° Não preenche vaga o oficiar
que, estando agregado, venha !1 ser
promovido e continue na mesma sítuação.
Art. 21. As promoções são efetuadas, anualmente:
a) por escolha nos dias 31 de
março, 31 de julho e 25 de novembro, para as vagas abertas, e publicadas oficialmente, até Os dias 21 de
março, 21 de julho e 15 de novembro
respectivamente, bem como para as
decorrentes destas promoções; ;?
b) por antiguidade e merecimento
- nos dias 30 de abril, 31 de agosto e
25 de dezembro, para as vagas abertas, e publicadas oficialmente, até os
dias 10 de abril, 11 de agosto p 5 de
dezembro, respectivamente, bem como
para as decorrentes destas promoções.
Parágrafo único. A antiguidade DO
posto é contada a partir da data do
at- de promoção, ressalvados ')5 cases
de desconto de tempo não computável
de acordo com o Estatuto dos t.nhtares e de promoção post mortem, por
bravura e em ressarcimento de peetetição, quando poderá ser estabelecida
outra data.
Art. 22. A promoção por antlgutdade, em qualquer Corpo, Q:.Ndro,
Arma ou Serviço. é feita na eeqüência do respectivo Quadro de Acesso
por Antiguidade.
Art. 23. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de
Acesso por Merecimento, de acordo
com a regulamentação desta lei para
cada Força Armada.
Art. 24. A promoção por escolha é
feita pelo Presidente da República
dentre os integrantes da Lista de Escolha que lhe for submetida.
Art. 25. A regulamentação desta lei
para cada Força Armada estabelece-
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ré, quando for o caso, as condicões
peculiares de equilíbrio e de regufarídade para o acesso dos oficiais. li serem observadas entre os seus diferentes Corpos, Quadros, Armas <ou
Serviços.

Art. 26. São

órgãos de processa-

mento das promoções:
a) a Comissão de
Promoções de
Oficiais de cada Força Armada, para
as de antiguidade, merecimento e,
numa P fase para as de escolha; e
b) o Alto Comando da Marinha, do

Exército e da Aeronáutica, para as
de escolha, na 2" fase.
Parágrafo único. Os trabalhos destes órgãos, que envolvam avaliação

de mérito de oficial e a respecoíva
documentação, terão classificação si-

gilosa.
Art. 27. A Comissão de Promoções

de Oficiais (CPO) de cada Força Armada, diretamente subordinada ao
respectivo Ministro, tem caráter permanente. é constituída por membros

natos e membros efetivos e presidida pelo correspondente Chefe de Estado-Maior.
§ 10 Os membros efetivos serão nomeados pelo Presidente da República
pelo prazo de um ano, podendo ser
reconduzidos por igual período.
§ 20 A regulamentação desta lei
para cada Força Armada definirá a
composição, as atribuições e o funcionamento da respectiva Comissão de
Promoções de Oficiais.
Art. 28. Integram o Alto Comando,
para o processamento da promoção a
Vice-Almirante, a General-de-Divisão
e a Major-Brigadeiro e para a do posto inicial de oficial-general, os VtceAlmirantes. Generais-de-Divisão e
Majores-Brigadeiros que estiverem no
desempenho de cargo que integre o
Alto Comando.
Art. 29. A promoção por bravura
é efetivada somente em operações de
guerra, pelo Presidente da República. pelo Comandante do -reatro de
Operações. das Zonas de Defesa, cu
pelos mais altos comandos das Forças
Singulares isoladas.
§ 10 O ato de bravura, considerado
altamente meritório, é apurado em
investigação sumária procedida por
um Conselho Especial, para este fim
designado por qualquer das autoridades acima referidas.
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§ 20 A promoção por bravura n50
efetivada pelo Presidente da República, deverá see confirmada por ato
deste.
§ 30 Na promoção por bravura não
se aplicam as exigências para a promoção, estabelecida nesta lei.
0
§ 4 Será proporcionado ao onoíat,
promovido. quando for o caso, a cportunidade de satisfazer às condições de
acesso ao posto a que foi promovido
de acordo com a regulamentação desta lei para cada Força Armada.
Art. 30. A promoção post mortem
é efetivada quando o oficial falecer
em uma das seguintes situações:
a) em ação de combate ou de manutenção da ordem pública;
b) em conseqüência de ferimento
recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou doença,
moléstia ou enfermidade contraídas
nessas situações, ou que nelas tenham
SUf:. causa eficiente; e
c) em acidente em serviço, definido
pelo Poder Executivo, ou em conseqüência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa
eficiente.
§ lo O oficial será também premovida se, ao falecer, satisfazia -ondíções de acesso e integrava a faixa nos
que concorrem à promoção pelos critérios de antiguidade ou merecimento.
§ 2 0 A promoção que resultar de
qualquer das situações estabelecidas
nas letras a, b e c independerá daquela prevista no § lo
§ 3 0 Os casos de morte por feriment-o, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha
de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas de
tratamento nas enfermarias e bcsprtais e os registros de baixa utilizados
como meios subsidiários para esctarccer a situação.
§ 4 0 No caso de falecimento do crtclal, a promoção por bravura exclui a
promoção post mortem que resultaria das conseqüências do ato de bravura.
CAPÍTULO V

Dos Quadros de Acesso e das Listas de
Escolha
50

Art.
são

AcesQuadros de
relações de oficiais de

31.
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cada Corpo, Quadro, Arma ou Ser~
viço, organizados por postos, para
as promoções por antiguidade
Quadro de AC€8so por Antiguidade
(QAA), por merecimento - Quadro
de Acesso por Merecimento (QAM), e
por escolha - Quadro de Acesso por
Escolha (QAE), previstas, respectivamente, nos artigos 59, 69 e 79.
§ 19 O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos oficiais habilitados ao acesso colocados em ordem
decrescente de antiguidade.
§ 2<.' O Quadro de Acesso por Mere~
cimento é a relação dos oficiais habinteccs ao acesso e resultante da apreciação CO mérito e das qualidades exígidas para a promoção, .que devem
considerar, além de outros requisitos
peculiares a cada Força Armada:
a) a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões, e não a
natureza Intrínseca destes e nem o
tempo de exercício dos mesmos;
b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
. c). a capacidade de liderança, inicíatíva e presteza de decisão;
d) 05 resultados dos cursos regulamentares realizados; e
e) o realce do oficial entre seus
pares.
§ 39 O Quadro de Acesso por escolha é a relação dos oficiais habilitados
ao acesso e que concorrem à constituição das Listas de Escolha.
§ 49 Os Quadros de Acesso por Antiguidade, Merecimento e Escolha são
organizados, para cada data de promoção, na forma estabelecida na regulamentação desta lei para cada Força
Armada.
Art. 32. Listas de Escolha são relações de oficiais de cada Corpo, Quadro,
ou Serviço, organizadas por postos,
constituídas pelos oficiais selecionados
pelo Alto Comando de cada Força Armada levando em consideração as
qualidades requeridas para o exercício
dos altos cargos de comando, chefia
ou direção privativos de oficial-general, e destinadas a serem apresentadas
ao Presidente da República para a
promoção aos postos de oficial-general.
Parágrafo único. Para irerusão em
Lista de Escolha, é imprescindível que
o oficial conste do Quadro de Acesso
por Escolha.
Art. 33. Apenas os oficiais que sa~
tisfaçam as condições de acesso, e estejam compreendidos nos limites
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quantitativos de antiguidade fixados
na regulamentação desta lei para
cada Força Armada, serão relacionados pela Comissão de Promoções de
Oficiais de cada Força, para estudo
destinado à inclusão nos Quadros de
Acesso por Antiguidade, por Merecimento e por Escolha.
Parágrafo único. Os limites quantitativos de antiguidade referidos neste
artigo destinam-se a estabelecer, por
postos, em cada Corpo, Quadro, Arma
ou Serviço, as faixas dos oficiais que
concorrem à constituição dos Quadros
de Acesso por Antiguidade, por Merecimento e por Escolha.
Art. 34. A organização dos Quadros de Acesso por Escolha e das Listas de Escolha obedecerá, em cada
Força Armada, ao seguinte:
a) para promoção ao primeiro posto
de Oficial-general:
I) 111- fase ~ A Comissão de Premocõea de Oficiais, de conformidade com
as relações de todos os oficiais superiores do último posto que satisfaçam
os requisitos estabelecidos no artigo 15
e estejam dentro dos limites quantitativos de antiguidade fixados, elaborará os Quadros de Acesso por Escolha, que serão constituídos de acordo
com o estabelecido na regulamentação
desta lei para cada Força Armada.
In 211- fase ~ O Alto Comando elaborará as Listas de Escolha selecionando, dos Quadros de Acesso por
Escolha, três ortcíeíe para a primeira
vaga e dois para cada vaga subseqüente.
b) para promoção ao segundo posto
de onclal-general:
1) 1"" fase ~ A Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos
os oficiais-generais do primeiro posto
que satisfaçam as condições estabelecidas na letra a, do artigo ::'5, e com
eles organizará, por ordem de antiguidade, os Quadros de Acesso por Escolha a serem submetidos ao Alto Comando.
li) 2~ fase O Alto Comando elaborará as Listas de Escolha selecionando, dos Quadros de Acesso por Escolha, três oficiais-generais para a
primeira vaga e mais um para cada
vaga subseqüente.
c) Para promoção ao terceiro posto
de oüctal-general:
I) 1"" fase - A Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos
os oficiais-generais do segundo posto
que satisfaçam as condições estabele-
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cídaa na letra a, do artígo 15, e com
eles organizará, por ordem de antiguidade. os Quadros de Acesso por Esw
colha a serem submetidos ao Alto Comando.
H) -

2~

fase -

O Alto Gomando

elaborará a Lista de Escolha selecionando, do Quadro de Acesso por Es-

colha, três oficiais-generais para a
primeira vaga e mais um para cada
vaga subseqüente.
§ 19 - As Listas de Escolha a serem apresentadas 00 Presidente da
República serão organizadas em ordem
decrescente, de acordo com a votação
realizada no alto Comando de cada
Força Armada.
§ 29 - O número de oficiais a compor as Listas de Escolha pode ser
menor do que o estabelecido neste artigo, quando os respectivos Quadros
de Acesso por Escolha tiverem efetivo
inferior ao mínimo necessário para
a elaboração das citadas listas.
§ 39 _ A regulamentação desta lei,
para cada Força Armada, poderá fixar:
a)
nos itens r, das letras b e c,
o limite quantitativo a considerar; e
b)
nos itens II, das letras a, b e
c, o número de oficiais que, constantes do Quadro de Acesso por Escolha,
serão levados à consideração do Alto
Comando.
Art. 35. O oficial não poderá constal' de Qualquer Quadro de Acesso e
Lista de Escolha quando:
a)
deixar de satisfazer as condições
estabelecidas na letra a do .artdgo 15;
b)
for considerado nã-o habiüta-ro
para o acesso, em caráter provisório.
a juizo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais, por,
presumivelmente, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nas letras b e c do artigo 15;
c) for preso preventivamente, em
flagrante delito,
enquanto a prisão
não for revogada;
à)
for denunciado em processo crime, enquanto a sentença final nã-o
houver transitado em julgado;
e)
estiver submetido a Conselho
de Justificação, instaurado "ex orficio" .
f) 'for preso preventivamente, em
virtude de Inquérito Policíal Militar
instaurado;
g)
for condenado. enquanto durar
o cumprimento da pena, inclusive no
caso de suspensão condicional da pe-

na, não se computando o tempo- acrescido à pena original para fins de sua
suspensão condicional;
h) for licenciado para tratar de interesse particular;
i)
for condenado à pena de suspensão do exercício do posto, cargo ou
função prevista no Código Penal Militar' durante o prazo dessa suspensão;
j)
estiver em dívida com a Fazenda Nacional, por alcance;
l)
for considerado prisioneiro de
guerra;
m)
for considerado desaparecido;
n)
for considerado extraviado; ou
o)
for considerado desertor,
§ 19 O oficial que incidir na
letra b deste artigo, será submetido a
Conselho de Justificação "ex cffícto".
§ 29 - Recebido o relatório do Conselho de .rusttücaçâo, instaurado na
forma do § 19 , o Ministro Militar respectivo, em sua decisão, Quando for .o
caso, considerará o oficial não har-íIttado para o acesso em caráter definitivo, na forma do Estatuto dos
Militares.
§ 3° Será excluído de
qualquer
Quadro de Acesso e Lista de Escolha
o oficial que incidir em uma das drcunstãncíae previstas neste artteo ou
em uma das seguintes:
a) for nele incluído indevidamente;
b) for promovido;
c) ttver falecido;
d) passar à inatividade.
Art. 36. Será excluído do Q1!adl'o
de Acesso por Merecimento fJU por
Escolha e da Lista de Escolha, já ornizados, ou deles não poderá constar
o oficial que agregar ou estiver agregado:
a) por motivo de gozo de licença
para tratamento de saúde de pessoa
da família por prazo superior a seis
meses contínuos;
b) em virtude de encontrar-se no
exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou
c) por ter passado à disposição de
Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de
Território ou do Distrito Federal, para exercer função de natureza civil.
Parágrafo único. Para poder ser
incluído ou reincluido nos Quadros de
Acesso por Merecimento e por Escolha, o oficial abrangido pelo disposto
neste artigo deve reverter ao respec-
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tivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço,
pelo menos trinta dias antes da data
de promoção.
Art. 37. O oficial que, no posto,
deixar de figurar por três vezes, crnsecutivas ou não, em Quadr,)s de
Acesso por Merecimento, se em caca
um deles participou oficial mais moderno, é considerado inabilitado para
promoção ao posto tmedíato pelo critério de merecimento.
Art. 38. Considera-se o oficial não
habilitado para o acesso em -ará-er
definitivo, somente quando incidir no
caso do parágrafo 2°, do artigo 30.
Art. 39. Será transferido "ex orücio" para a reserva remunerada, nos
termos do Estatuto dos Militar-es:
a) o Oficial-General que, no posto,
deixar de integrar por 2 (duas) vezes,
consecutivas ou não, Lista de g'3('Olha, quando nela tenha sido ínchndo
Oficial-General mais moderno, do
respectivo Corpo, Quadro ou Serviço
b) o Capitão-de-Mar-e-Guerra cu
Coronel que deixar de integrar, per
3 (três) vezes, consecutivas ou não,
Lista de Escolha, quando nela tenha
sido incluído oficial mais moderno,
dos respectivos Corpo, Quadro, Arma
ou Serviço.
Art. 40. O Oficial-General, o capttâo-de-Mar-e-G terra ou o Coronel,
cujo nome constar por 3 (três) vezes
consecutivas em primeiro lugar em
Lista de Escolha, será promovido,
quando da apresentação desta ao Presidente da República, pela terceira
vez.
Art. 41. O oficial promovido indevidamente passará à sltuaçâo de
excedente.
Parágrafo único. Esse oficial contará antigüidade e receberá o .rúmero que lhe competir na escala híerárquíca, quando a vaga a ser preenchida corresponder ao critério pelo
qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça aos requisitos para
a promoção.
CAPíTULO

VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 42. Aos Guardas-Marinha e
Aspírantes-a-Oflcíal aplicam-se os
dispositivos desta lei, no que lhes
for pertinente.
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Art. 43. As promoções dos oficiais
abrangidos por legislação peculiar podem ser objeto de regulamentação
específica em cada Força Armada,
observadas, quando aplicáveis, as disposições desta lei.
Art. 44. O Poder Executivo regulamentará a presente lei para cada
Força Armada, dentro do prazo «e
sessenta dias, a partir da data de
sua publicação.
Art. 45. Esta lei entrará em v rgnr
na data da publicação de sua regulamentação para cada Força .armada, ressalvado o disposto no artigo
39 que terá aplicação a partir da
data de sua publicação.
Parágrafo único. Até a entrada em
vigor desta lei, ressalvada a aplicação de seu artigo 39, aplícar-se-âo a
legislação e "regulamentação de promoções de oficiais da ativa pata a
Marinha, Exército e Aeronáutica,
atualmente em vigor.
Art. 46. Com a entrada em vigor
desta lei,. ficam revogadas as Leis
n-s 4.448, de 29 de outubro de 1964,
4.720, de 8 de julho de 1965, 1 822,
de 29 de outubro de 1965, 5.020, de
7 de julho de 1966, 5.074, de j2 de
agosto de 1966, 5.141, de "14 de outubro de 1966, 5.302, de 3 de julho de
1967,5.393, de 23 de fevereiro de 1968,
1).500, de 20 de setembro de 1968,
5.576, de 4 de maio de 1970, e 0S Decretos-leis n-s 174, de 15 de fevereiro
de 196~/, 309, de 28 de fevereiro de
·1967, 321, de 4 de abril de 1967, 512-A,
de 28 de março de 1969, 905, de l°
de outubro de 1969, 918, de 8 de outubro de 1969, 1. 026, de 21 de outubro
de 1969, e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1972;
151° da Independência e 34° ce
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo
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13

DE NOVEMBRO

DE 1972
Dispõe sobre o apostilamento de titulos e os proventos dos antigos
ocupantes de cargos que ~oTrespon
dtam aos de Coletor Federal, Escrivão de Coletoria e Auxiliar de
Coletoria, aposentados CO'11'i. mais de
30 (trinta) anos de serviço.

Art. 49 As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta.
dos recursos próprios do Ministério
da Fazenda.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Brasília, 13 de novembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.

o Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-

guinte Lei:
Art. Iv Terão seus tdtuíos apostila-

EM!LIO G. MEDICI

Antônio Deljim Netto

LEI N.o 5.823

dos, respeitados os respectivos panrõea
e com 08 direitos Inerentes:
I - Na série de Classes de Exator
Federal, os antigos ocupantes de cargos que, na data da vigência da Lei

nv 4.503, de 30 de novemoro de 1964:,
correspondíam aos de Coletor 'Federal
e Escrivão de Coletoria, cue, lotados
em repartições do Mínísterio da P'azenda, foram aposentados, com maia
de 30 (trinta) anos de serv.co público, ex vi do artigo 201, do Decretolei no 1. 713, de 28 de outubro de 19~9,
ou do artigo 178. item iIl, da LeI
nv 1.711, de 28 de outubro de 1952
II - Na série de Classes de Auxiliar de Exatoria, os antigos ocupantes
dos cargos que, na data 03 vígencía
da Lei nc 4.503, de 30 -te novembro
de 1964, correspondíam aos de AUXIliar de Coletoria, que, lotados em repartições do Ministério 'ia Fazende,
foram aposentados, com mais de 30
(trinta) anos de serviço público, ex
vi do artigo 201, do Decreto-lei numero 1.713, de 28 de outubro de 1939,
ou do artigo 178, item IH, da Leí
nv 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 29 Os servidores e.ríngídos pelo
artigo I'? da presente lei, bem como
os demais Exatores Federais e AUXIliares de Exatorta, aposentados anteriormente à vigência do Decreto número 57.877, de 28 de fevereiro de
1966, com mais de 30 (trinta) anos
de serviço público, na forma da legislação citada no artigo anterior, terão seus proventos equiparados aos
dos servidores de igual categoria, que
se aposentaram com as vantagens do
regime de remuneração.
Art. 3Q A percepção de quaisquer
vantagens financeiras vigorará a partir da vigência desta ler.

DE 14 DE NOVEMBRO
DE

1972

Dispõe sobre a padronização, classijiccçõc, inspeção e registro de bebidas, e dâ outras providências.

o

Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei;
Art. 1.0 A fabricação, a venda e o
consumo de 'bebidas de qualquer natureza, em todo o território nacional,
obedecerão aos padrões de identidade
e qualidade fixados pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. As bebidas estrangeiras somente poderão ser objeto
de comércio ou entregues ao consumo
se forem observados os padrões adotados para as bebidas fabricadas no
País.
Arf.. 2.° Os refrigerantes que apresentarem características organoléptdcas próprias de frutas deverão conter.
obrlgatorfamente. suco natural, concentrado ou liofilizado da respectiva
fruta, em quantidade mínima, a ser
estabelecida pelo órgão competente.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplicar-se-á também aos produtos cujo nome se assemelha ao da
fruta.
Art. 3.° O registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização
de bebidas, sob os aspectos sanitários
e tecnológicos, serão feitos, observadas as normas e prescrições estabelecidas em regulamento.
§ 1.0
O registro será válido em
todo o território nacional e deverá ser
renovado em cada 10 (dez) anos.
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§ 2.° A União poderá celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Territórios para execução de
serviços e atrfbuíçâo de receitas.
Art. 4.° Na execução desta lei, os
serviços prestados pelo Poder Executivo serão remunerados pelo regime de
preços públicos, de conformidade com
o artigo 4 ° e seu parágrafo único, da
Lei n.« 5.760, de 2 de dezembro de

1971.

Art. 5.° Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração
das normas legais acarretará, isolada
ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamentos, as seguintes
sanções administrativas:
I - advertência;
II - multa, até 10 (dez) vezes o
maior salário-mínimo mensal vigente
no País;
IH - apreensão ou condenação das
matérias-primas e produtos;
IV - suspensão. impedimento ou
interdição temporária ou definitiva;
V - denegação cassação ou cancelamento de registro ou licenciamento;
VI - intervenção.
Art. 6.° Na regulamentação desta
lei, além de outras providências, constarão disposições especificas sobre;
a) - registro,
rotulagem, controle,
análise, classificação e tnspeçâc de
produtos e estabelecimentos;
b) fiscalização,
infrações, processo
administrativo e aplicação de penalidades.
Parágrafo único. A regulamentação a que se refere este artigo deverá
ser expedida no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data da
publicação desta lei.
Art. 7.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárfo.
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151.° da Independência e 84'.° da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

L. F'. Otrne Lima
Marcus Vinicius Pratitü de Moraes
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LEI N," 5.824 DE

11e; l.'f

DE NOVEMBRO

1972

Dispõe sobre emprestímo compulsório.
em favor da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -ELETROBRÁS.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 O empréstimo compulsório
autorizado em favor da. Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ' .
ELETROBRAS pelo artigo 1.0, da Lei
Complementar D.O 13, de 11 de outubro de 1972. e a que se referem as
Leis n.os A..J~.§., de 28 de novembro de
1962; 4},64, de 22 de julho de 1964;
4.676 -de -Y6 de junho de 1965; 5.07~,
Wê-'l1f de agosto de 1966; o Decrê"to-=1eÍ
n.s _.~,441 de 23 de junho de 1969, e a
Lei n.« 5.655, .de 20 de maio de 1971,
será cobrado por KWh (quilowatthora) de energia elétr-ica de consumo
industrial, e equivalerá aos seguintes
valores percentuais da tarifa físcal definida em lei:
I - de 1 de janeiro de 1974 a
31 de dezembro de 1974, 32,5 %
(trinta e dois c meios por centoi ;
II - de 1 de janeiro de 1975 a
31 de dezembro de 1975: 30,0 %
(trinta por cento);
III - de 1 de janeiro de 1976
a 31 de dezembro de 1976: 27,5 %
(vinte e sete e meio por cento);
IV - de 1 de janeiro de 1977 a
31 de dezembro de 1977: 25,0%
(Vinte e cinco por cento);
V - de 1 de janeiro de 1978 a
31 de dezembro de 1978: 22,5 %
(vinte e dois e meio por cento);
VI - de 1 de janeiro de 1979 a
31 de dezembro de 1979: 20,0%
(vinte por cento>;
VII - de 1 de janeiro de 1980 a
31 de dezembro de 1980: 17,5 %
(dezessete e meio por cento);
VIII - de 1 de janeiro de 1981
a 31 de dezembro de 1981: 15,0 %
(quinze por cento);
IX - de 1 de janeiro de 1982 a
31 de dezembro de 1982: 12,5 %
(doze e meio por cento); e
X - de 1 de janeiro de 1983 a
31 de dezembro de 1983: 10,0%'
(dez por cento>.
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Art. 2.° A Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS destina-

rá, dos recursos totais provenientes do
empréstimo a que se refere esta lei:
I - 50 % (cinqüenta por cento) para o financiamento da construção de centrais hidroelétricas
de caráter regional na Bacia do
Rio Paraná. bem como para a
subscrição do capital da Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. - .....
ELETROBRÁS na empresa que
venha a realizar tais investimentos;
II - 15 % (quinze por cento)
para o financiamento da construção de Centrais hidroelétricas de
caráter regional na Bacia do Rio
São Francisco, bem como para o
aumento de capital da Companhia
Hídroelétríca do São Francisco;
III - 10 % (dez por cento) à
subscrição e ao aumento de capital da ELETRONORTE - Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A.,
a ser constituída como subsidiária
da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS, com o
objetivo de coordenar o programa
de energia elétrica na região
amazônica bem como construir e
operar centrais elétricas e sistemas de transmissão nessa região;
IV - 25 % (vinte e cinco por
cento). para:
a) construção de sistemas de
transmissão de caráter regional
em extra-alta tensão;
b) execução de programa pioneiro nacional no domínio das
centrais termonucleares.

Parágrafo único. Mediante proposta
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- ELETROBRÁS, baseada em programas plurianuais de execução dos investimentos previstos neste artigo, o
Ministro das Minas e Energia aprovará, cada ano, o plano de aplicação
dos recursos para o ano subseqüente.
Art. 3.° O Poder Executdvo. para
efeito da redução ou isenção a que se
refere o artigo 3.°, da Lei Complementar n." 13, de 11-10-72, definirá
o conceito de regiões ou zonas de
baixa renda per caanto. bem como os
critérios de. deferimento desse benefício.

LEGISLATIVO

Art. 4.° Aplicam-se às Obrigações
.
ao Portador emitidas pela
ELETROBRÁS o disposto no artigo
71. da Lei n.v 4.728, de 14 de julho de
1965.

Art. 5.° Fica revogado o parágrafo
5.°, do artigo 4.°, da Lei n,« 4.156, de
28 de novembro de 1962, acrescentado pelo artigo 2. 0 , da Lei n. o 4.364,
de 22 de julho de 1964.
Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1972:
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

(*)

LEI N"

5.825 -

NOVEMBRo

DE 14 DE
DE 1972

Autoriza o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBDF
- a alienar imóveis que menciona

Presidente da República
Faça saber que o Congresso NectonaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 E' o IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- autorizado a alienar os seguintes
imóveis de sua propriedade;
I - No Distrito Federal:
a) o ímóvel representado pela loja nc 34 da Quadra 311, Setor Comercial Local (SCL-Sul). do Plano
Piloto, constituída de subsolo, loja
e sobreloja, e respectivo terreno, em
Brasília.
2 No restado da Guanabara:
a) os imóveis
representados pelos
6", 7° e 12° I sexto. sétimo e décimo
segundo)
pavimentos do Ed-ficio
Clarlgde, à Avenida Presidente Antônio Carlos, nv 607, e respectivas
frações ideais. do terreno, na Cidade
do Rio de Janeiro;
b) o prédio de 2 (dois, pavimentos,
sito à Rua Fedro Ernesto n« 57, e
G
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respectivo terreno, na Cidade do Rio
de Janeiro;
C) os imóveis representados pelos
5°, 6°, 7° e ~o (quinto, sexto, sétimo
e oitavo) pavimentos do EdifíCio Lumex, sito à Rua México nc 45, na
Cidade do Rio de .Ianerro, e respectivas frações ideais do terreno.
3 - No Estado do Rio Grande do
Sul:
a) o prédio n'' 1.115, da Rua Frederico Menta, em Porto Alegre, f!
respectivo terreno, com 57,20m rcínquenta e sete metros e vinte centímetros) de frente por 340,OOm (trezentos e quarenta metros) de fundo,
com as respectivas benfeitorias;
b) os apartamentos nss l-C e 1-D
do Edifício Serrano, sito à Rua dos
Andradas, n'' 721, e as respectivas
frações ideais de terreno, em Porto
Alegre;
c) a Loja r." 749, do EdifícIo Dona
Marieta, sito à Rua dos Andradas,
n- 745, localizada no andar térreo,
e respecnves dependências de uso
comum e partes ideais do terreno, em
Porto Alegre.
4 - No ~st.ado do Paraná:
a) o 1° (prrmetrc) pavimento do
Edifício Procopiak, sito à Rua Carlos
d.e Carvalho, n- 74, esquina aa jcua
Voluntários da Pátria, e a reepeottva
fração ideal do terreno, em Curitiba;

b) os nnoveis representados peJOS
conjuntos nvs 84, 85, 86 e 87 do 89
(oitavo) pavimento do Edificio Brasileiro Moura, SItUadO 3. Rua Cândido Lopes, e respectivas frações
ideais do terreno, em Curitiba;
c) o imóvel constituído de terras
de faxinais e gramados, situado ('111
Linha Ivaí, 1" Seção, com área àe
24.200m2 (vmte e quatro mil e duzentos metros quadrados), no Munícíplo de Prudentópol1s;
d) as salas de nvs 141, 142 e 143
do 14° (décimo quarto) pavimento

do Edifício Augusta, sito à Rua Dr ,
Murici, ns 650, e respectivas frações
ideais do terreno, em Curitiba;
e) o imóvel. constituído por unia
área com 100.000,OGm2 (cem mil metros quadrados), situado no lugar denominado Barigut, Município
de
Curitiba, Distrito do Portao.
5 -

No Estado de São Paulo:
o imóvel constituíao por uma
área de 87.187,OOm2 (oitenta e sete
mil, cento e oitenta e sete metros
quadrados) e respectivas beníettortas, inclusive um conjunto rea'dencíal de 30 (trinta) Ca.'3RS, srtuaco a
Rua Jaguaré, bairro do Butantan, em
São Paulo, Capital.
Parágrafo único, E' facultado ao
IBDF aplicar essa autorização à medida em que for julgada oportuna a
alienação, levando em conta as condições .partlculares de cada um dos
Imóveis citados.
Art. 2n • A alienação obedecerá,
no que cOUMr, às nor-nas do Titulo
XII do Decreto-lel n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
Art. 3°. Os bens de que trata o
artigo 10 serão previamente avaliados
por Comissões, nomeadas, para esse
fim, pelo Presidente do IBDF, e integradas por elementos de reconhecida capacidade técnica e idoneidade moral.
Art. 4°. O Instituto Brasileiro ue
Desenvolvimento Florestal será representado, nos atos das alienações,
por seu Presidente, ou seu bastante.
procurador.
a)

Art. 59 Esta lei entrará em vig·)~·
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de novembro de 1972;
151° da Independência e 84° da.
República.
EMÍLIO ,G.

MtDICI

L. F. oirne Lima
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LEI N° 5.826 -

PODER LEG!SLATIVO
DE 22 DE

NOVEMBRO

DE 1972

Dá nova redação ao artigo 5° da Lei n° 5.775, de 27, de dezembro de 1971,
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1972.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° O artigo 5°, da Lei n'' 5.775, de 27 de dezembro de 1971, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5° Durante a execução orçamentária, fica o Governador
do Distrito Federal autorizado a abrir créditos suplementares até
o limite de 30% (trinta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei podendo para o respectivo financiamento:
I - Utilizar o excesso de arrecadação, apurado de acordo com
o § 3°, do artigo 43, da Lei n- 4.320, de 17 de março de 1964;
II - Anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias. na
forma prevista no item !lI, do § 1°, do artigo 43, da Lei n" 4.820,
de 17 de março de 1964, e
In - Utilizar os recursos da Reserva de Contingência prevista nesta Lei".
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N.o 5.827 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1972

Da nova redação ao artigo 693 do Código Civil
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1.0

redação:

O artdgo 693 do Código Civil passa a vigorar com a seguinte

"Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive 05- constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre as partes, são resgatàveís dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de um
laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o valor atual
da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que
não poderá no seu contrato renunciar ao díreítc de resgate, nem
contrariar as disposições imperativas deste capítulo".
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogaC(a:.::.as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de novembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid,
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LEI N° 5.828 -

DE

29 DE NOVEMBRO DE nl72

Reajusta o valor das gratificações concedidas ao Procurador-Geral e Procuradores Regionai!~ da Justiça Eleitoral e aos Juízes e Escrivães Eleitorais.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte
LeI:
Art. P Ao Procurador-Geral da Justiça 'Eleitoral e aos Procuradores
Regionais da Justiça Eleitora] serão pagas, por sessão a que compareçam
nos Tribunais Eleitorais. junto aos quais funcionem, e até o máximo de
15 (quinze) por mês. gratíflcaçôea de Cr$ 84.00 toí-enta e quatro cruzeiros)
e Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros), respectivamente.
Art. 20 As gratificações mensais, a que fazem jus os Juízes e .tscrtvnce
Eleítoraís, ficam elevadas para Cr$ 240,00 (duzentos e quarenta cruzeiros)
e o-s 108,00 (cento e oito cruzeiros), respectivamente.
Art. 3. A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta
dos recursos orçamentários do 'Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 4 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições eIn contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1972; 151.0 da Independência e 84." da
República
EMtLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.829 -

DE 30 DE NoVEMBRO DE 1972

crta o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição' (lNAN) e dá outras
providências •

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 10
(INAN), sob
sede e foro
Art. 20

Fica criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
a forma de autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, com
na Capital Federal.
Compete ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição

UNANJ:

1 - assistir o Governo na formulação da política nacional de alímen ..
tação e nutrição, inclusive quanto à educação nutricional;
II - elaborar e propor ao Presidente da República o Programa Nacional ce Alimentação e Nutrição (PRONAN). promover sua execução supervíslcnaa e fiscalizar sua implementação, avaliar periodicamente os' respectivos resultados e, se necessário; propor sua revisão; e
III - funcionar como órgão central das atividades de alimentação. e
nutrição.
.
.
A~t. 3. 0 O Instituto Nacional
b('~a.ra programas de_assistência

de Alimentação e Nutrição (INAN) elaalimentar destinados a atender, pnortfartamente, a população escolar de estabelecimentos orícraís de ensino do
pnmeíro grau, gestantes, nutrizes, lactentes e população infantil até seis
anos, assim como programas de educação nutricional prtncípalmente para
população de baixa renda familiar.
'
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Parágrafo único'. Progressivamente, outros grupos sociais de alta prrorídaôe- poderão ser Incorporados ao programa de assistência alimentar, na
medida da disponibilidade de recursos.
Art. 4° O Poder Executivo poderá transferir as atribuições da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) , de que trata o Decreto
n." 56.886, de 20 de setembro de 1965, para órgão da estrutura do Ministério
da Educação e Cultura, ao qual competlrao as atividades de educação e
assistência alimentar no setor de' Educação, observada a orientação geral
do Programa Nacional de Al1mentação e Nutrição (PRONAN).
Art. 5° O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) será
dlrrgtdc por um Presidente, nomeado em comissão pelo Presidente da RepúblIca.
Parágrafo único. O Presidente será assistido por um Conselho que se
ccnstrtuírá de representantes dos Ministérios diretamente envolvidos na
execução dos programas, em conformidade com o que for estabelecido em
regulamento.
Art. 6.0

As atribuições, a estruturação e o funcionamento do Instdtutc

Nacíonal de Alimentação e Nutrição UNAN) serão fixados em decreto.

Art. 70 O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição UNAN) , no
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalrdades essenciais ou delas decorrentes, gozará das regalias, privilégios
e imunidades da União.
Art. 8 Para fazer face aos encargos que lhe são atribuídos, o Insti-.
tuto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) disporá de recursos provenrentes de:
0

I - transferência de recursos do Tesouro consignados no Orçamento
da União;
11 - financiamentos, internos ou externos;
IH - restituições relativas à execução de programas, projetos ou atívíuaces, sob condição de reembolso;
IV - receitas patrimoniais, doações ou legados e eventuais;
V - outras receitas que forem definidas pela legislação.
Art. 9.0 Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, crédito especial até o valor de Cr$ 2.000.00000 (dois milhões de cruzeiros), compensado mediante a anulação ae dotações orçamentárias.
Art. 10.
Fica extinta a Comissão Nacional de Alimentação, de que
tratam o Decreto-lei n,v 7.328, de 17 de fevereiro de 1945, a Lei n." 970, de
16 de dezembro de 1949, e a Lei n.s '1.920, de 25 de julho de 1953, transferindo-se para o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) ,
os bens, direitos e obrigações, sob a sua guarda e administração.
Art. 11. Esta' Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

30 de

EMÍLIO G.

novembro de 1972; 1510 da Independência e 840 da

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos
João Paulo dos Rezs Velloso
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LEI NQ 5.830 -

DE 30 DE NúVEMBRO

DE 1972
Dispõe sobre a carreira de Procurador
da Fazenda Nacional e dá outrall
proVidências .

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Na··
cíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CARREIRA
1 s , categoria

.
Categoria
.
3fJ. Categoria
.
Total de cargos
.
§ 1ÇI Os cargos vagos ou que vierem
a vagar de lfJ. (primeira) e 2? tsegunda) categorias serâc providos meuíante .promoção, alternadamente pelos
crtténos de merecimento e antígüídade, doa ocupantes de cargos ue 2fJ. tsegunda.j e 3ª' (terceira) caregonas, respectivamente. Os ele gq. tterceira) categoria serão providos, exetustvamen..
te, por concurso público de provas e
de títulos, entre Bacharéis em Direito
dê comprovada Idoneidade moral.
~.

§ 29 O concurso para o provimento
de cargos de glJ. (terceira) categoria
da carreira de Procurador da Fazenda Nacacnal será realizado na Oap.tal
da uníoade federativa em cuja Procuradoria da Fazenda Nacional houver o claro na rotação e se regerá por
instruções aprovarias mediante portaria do Procurador-Geral na Fazenda
Nacional.
§ 39 A banca examinadora, designa...
da pelo Mímstro da Fazenoa, será presidida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ou por Procurador da
Fazenda Nacional.

-Art. 29 O cargo isolado de Procurador-Geral da Fazenda Nacional é de
provimento em comissão.
Art. 39 A lotação dos cargos de Procurador da Fazenda Nacional, nos órgãos central e regionais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, será
estabelecida por decreto.
Art. 49 Os atuais ocupantes dos cargos de 1q. (primeira) categoria da car-

reira de Procurador da Fazenda Nacional, da Parte Suplementar, do Quadro de Pessoal do Ministérto da Fa-
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zenda, passam a ocupar, sem aumento
l~ (primeira)
categoria da carreira de que trata o
artigo 19 desta lei.
de despesa, os cargos de

Art. 59 FiCa dispensada a exigência
de interstícios para ere.to de preenchimento dos cargos vagos, na carreira
de Procurador da Fazenda Nacional,
existentes na data da punlícaçâo desta lei, mediante promoção dos procuradores das categorias mrenores.
Art. 69 As despesas aecc-rrentes da
execução desta lei correrão à conta
Art. 19 A carreira de Procurador da
Fazenda Nacional, da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, passa a ter a segumte composição:
NúMEROS DE CARGOS
35 (trinta e cinco)
50 (Cinqüenta)
60 (sessenta)
145 (cento e quarenta e cinco).
das dotações orçamentarras consignadas à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Art. 79 Esta lei entrara em vigor na
data de sua publicação, re vogados QS
artigos 25, 26, 27, 28, 29 e 33 do Decreto-Ieí nv 147, de 3 de fevereiro de
1967, e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1972;
151
da Independência e
849 da.
República.
ç

EMíLIO G. MÉDICI

António Del!zm Netto

LEI N9 5.831 -

DE 30 DE NOVEMBRO

DE 1972
Acrescenta item. ao aptigo 79, da Lei
n9 3.807, de 26 de agosto de 1969
(Lei Orgânica da Prevzáencia so ..
cial) , alterado pelo artzgo 20, do Decreto-lei n Q 66, de 21 de novembro
de 1966.

o

presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica acrescentado ao artígo 79, da Lei n« 3.807, de 26 de ages-
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to de 1960. na redação dada pelo artigo 20. do Decreto-lei nc 66. de 21 de

novembro de 1966, .o item VII, com a
seguinte redação:
"VII - Poderão isentar-se da
responsabilidade solidária. aludida

no item anterior, as empresas
construtoras e os proprietários de
íméveís em relação à fatura, nota
de serviços, recibo ou documento
equivalente, que pagarem, por tarefas subempreitadas. de obras a
seu cargo, desde que façam o subempreiteiro recolher, previamente,
quando do recebimento da fatura.
o valor fixado pelo lY.ITPS, relativamente ao percentual devido
como contribuições previdenciérfãs
e de seguro de acidentes do trabalho, incidente sobre a mão-deobra inclusa no citado documento"
Art. 29 Esta lei entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1972;
849 da
151 9 da Independência e
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
LEI N9 5.832 - DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1972
Acrescenta inciso ao artigo 80, da Lei
n 9 1. 711, de 28 de outubro ele 1952,
que dispõe sobre o Bstatuto a-e Fun-.
Clonartos Publicos Civis da Uniao.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica acrescido ao artigo 80,
da Lei nc 1. 711, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto das Funcionários PÚblicos Civis da União), o seguinte inCISO;

"VII - o tempo em que o funcionário esteve afastado em licença para tratamento da própria saúde."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor .na
data de sua publicação. revogadas as
disposições em oontrárío.
Brasília, 19 de dezembro de 1972;
151 9 da Independência e
849 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aaotoerta de Barros Nune«
O'l'lanão Geisel
M afio Gibson Barboza
Antôn0 Delfim Netto
Mario David Andreazza
L. F. Círne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macedo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite JúnÍ()1'
João Paulo dos Reis velloso
José Costa cosxucanti
Hygino C. corsetti

LEI N9 5.833 - DE 19 DE DEZEMBRO
DE 1972
Institui, no Minzstério das Minas e
Energia, o Plano
de Formação e
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível suoenor - PLANFAP, e dá nutras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei;
Art. 1 11 Fica instituído, no Ministério das Minas e Energia, o Plano de
Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - PLANFAP,
COm as seguintes finalidades:
I preparar pessoal de nivel superior para atender às necessidades
específícas das entidades vinculadas
no Ministério das Minas e Energia;
TI _. promover o aperfeiçoamento,
nas suas atividades especificas, do pessoal de nivel superior dos quadros das
entidades vinculadas ao Ministério das
Minas e Energia.
Art. 29 O PLANFAP, Sob a supervisão da Secretaria-Geral, será adminístradc pela Companhia Auxiliar de
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Empresas Elétricas Brasileiras
CAEEB, mediante convênio previsto
!'.D artigo 3 9, parágrafo único, da Lei
nc 5.736, de 22 de novembro de 1971.
Art. 39 Para preencher as suas finalidades, o PLANFAP, sem prejuízo
dos cursos e programas mantidos pelas entidades vinculadas ao Ministério das Minas e Energia, promoverá:
I - cursos, no âmbito de instítutções uníversrtártas e mediante convênio, com a duração mínima de 5 (cínco) meses e máxima de 15 (quinze)
meses;
11 - cursos, seminários e conferências de alto nível, em Centre de Estudos e Conferências a ser construído
e administrado pela Companhia AuxíIíar de Empresas Elétricas Brasileiras
- CAEEB, com a duração máxima de
3 (três) semanas.
§ 19 Poderá ser Incluído, nos cursos
de que trata este artigo, pessoal de nvel superior das empresas privadas e
de economia mista estadual que operem na área de competência do Ministério das Minas e Energia.
§ 29 Será dada especial ênfase aos
cursos que interessem a duas ou mais
entidades do Ministério das Minas e
Energia.

Art. 4.° Para ocorrer as despesas
com e execução do disposto nos incisos
I e II, do artigo 3.°, deste lei, o Ministério das Minas e Energia destinará
importância não inferior ao equivalente a 40% (quarenta por cento) das
parcelas a que se referem o artigo 13,
§ 1.0 item IIl, da Lei n.« 4.676, de 16
de junho oe 1965, e o artigo 1.0, item
VI, do Decreto-lei n.s 343, de 28 de dezembro de 1967. com a redação dada
pelo Decreto-lei nv 1.091, de 12 de
março de 1970.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, com exceção
do artigo 49. que entrará em Vigor a
partir de 19 de janeiro de 1974, revogadas as disposições em contrário.
"Braaílla, 19 de dezembro de 1972;
849 da
1519 da Independência' e

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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LEI N9 5.834 - DE 5 DE: DEzEMBRO
DE 1972
Institui incentivos para realização de
trabalhos de geologia e engenharia
àe minas e jazutas de minerais ccrentes e da outras proViaênoias.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancione a seguinte Lei:
Art. 19 A União Indentzarâ as despesas com trabalhos de geologia e de
engenharia de minas, destinados à definição e à verificação da viabilidade
de métodos de exploração de jazidas
de minerais carentes, já conhecidos,
na forma estabelecida no artigo 29.
Parágrafo único. Sâo considerados
carentes, para os fins desta lei: o
carvão ccqueífícável e fI8 míneraís de
cobre, amco. niquel, enxofre, fósforo,
potássio e sódio.
Art. 29 Conceder-se-à a tndenízaçào
à empresa de mineração na qual o
capital nacional detenha a maioria
acionária e que seja tttutar de díreítos minerais ou licitante na forma do
§ 29, do artigo 69, do Decreto-lei numero 764, de 15 de agosto de 1969,
obedecidas as seguintes condições:
I - O valor da índenízação não poderá ser superior a qualquer dos }imites abaixo indicados:
a) ao desembolso direto efetivamente realizado no País, em trabalhos de campo e de laboratório para
a finalidade estabelecida no artigo
1,°;
b) às despesas antertormente rean;
zadas com os trabalhos de pesquisa
que conduziram à definição da jazida;
c) a Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões
de cruzeiros): para cada projeto rererente a míneral especrrtcedo no parágrafo único do art. 19•
U - Apresentação, até )H de maio
de 1973, ao Departamento Nacional da
Produção Mineral - DNPM, do programa dos trabalhos a serem executados, inclusive cronograma de execução
e previsão orçamentária.
In - Apresentação de relatórto
conclusivo de execução dos trabalhos
previstos ao Departamento Nacional
da Produção Mineral;' no prazo máximo de 18 (dezoito) / meses contados a
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partir da aprovação do programa referido no item anterior.
Art. 39 O Departamento Nacional
da

Produção

<\I.[ineral examinará e

aprovara ou não o programa bem CO.
mo o relatório conclusivo, ne prazo
máxímo de 60 (sessenta 1 dias contados a partir da respectiva data de
apresentaçao.
Parágrafo

único.

A

indenização,

prevista no artigo 19, só será realizada no caso da aprovação pelo Departamento Nacional da Produção Ml...
neral do relatório conclusivo a que B{\
refere o item Ill, do art. 29, e mediante comprovação das despesas rei,
tas.
Art. 49 Comprovada a Viabilidade,

a importância efetivamente aplicada,
na forma do artigo antenor. será considerada como adiantamento para
subscrtcào de capital, pela União na
empresa de mineração inCUmbida' da
exploração.
Art. 59 Para atendimento das ínôenízacões previstas no artigo 19 oa
Ministérios do Planejamento e COOrdenação Geral e das Minas e Ener~
gra adotarão as providências necessárias à inclusão no Orçamento da
Unla~, para o exercícío de i974, de
dotação no valor de Cr$ 50 000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzetrosj ,
§ 19 Os recursos serão consíderadoe
como reforço ao Fundo Nacional de
Mineraçâo e serão movimentados dtretamente pelo Departamemo Naoíonal da Produção. Mineral, para a finalidade prevista nesta lei, a eles não
se aplicando o requisito do artigo 1Q
"in fine", do Decreto-lei nc 1.092. de
12 de março de 1970.
§ 29 O saldo da dotação, eventualmente verificado, após o pagamento
das indenizações a que se refere esta
lei, será recolhido ao t-esouro xectonal, até 30 de junho de 1975
Art. 6" Esta Lei entrará em vigor
na data de sua pubücaçao, revogadas
as disposições em contrárro.
Brasílía, 5 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

LEI

Nv 5.835 - DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1972

Autoriza o Instituto
Brasileiro do
Café a ceder área de terra que menciona ao Estado de Sâo Paulo, para uso da Faouuituie de Ciências
Médicas e Biológicas de Botucatu, e
da outras mromaênctos,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 E' o Instituto Brasileiro de
Café autorizado aceder, a título gratuito, ao Estado de São Paulo o uso
de uma área de terras de 884 'OItocentos e oitenta e quatro) atquerrea
paulistas, constituída pelas s'aeenoas
Lageado e Edgardía, situadas no municipio de Botucatu, Estado de Sac
Paulo, acrescida das benfeitorias extstentes, bem como os móveis que as
guarnecem.
§ 19 A área a que se refere este artigo destina-se à Faculdade de Cíênelas Médicas e Biológicas de Botucatu, Instituto Isolado de Ensino Supeperior do Estado de São Paulo, para
Instalação, em ca rá ter definiti vo, dos
cursos de Medicina-Veterinária e Oi;'
êncías Agronômic.as.
§ 29 A Faculdade de Ciências Mé·
dícas e Biológicas de Botucatu, mediante convênio com Q Mmisterío da
Agricultura, continuará os atuais trabalhos de pesq uisas integradas.
Art. 29 A cessão de uso gratuito
seré formalizada mediante contrato
entre o Instituto Brasileiro do Café
e o Governo do Estado de São Paulo
e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial, se às áreas
cedidas, no todo ou em parte, ror
dado destino diverso do especificado
nesta lei.
Art. 39 Esta lei entrará em Vigor
na data de sua publícaçâc, revogadas
as disposições em contrario.
Brasília, 5 de dezembro de 1972;
151',l da Independência e 849 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

L. F. Cirne Lima

Antonio Dias Leite Jimun:

Jarbas G. Passarinho

João Paulo dos Reis Velloso

M'arcus Vinicius Pratini de M07aes
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DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1972

LEI N9 5.836 -

Dispõe sobre o Conselho tie Justificação e dá outras promaênciae

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 O Conselho -íe Justificação
é destinada a julgar, através de processo especial, ia íncapacídada do
oficial das Forças Armadas - militar
de carreira - para permanecer na
ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo,
condições para se justancar .
Parágrarc único. O Conselho de
.rustíríceçao pode, também, ser aplícada ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumrveimente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra,
Art. 29 É submetido a Conselho de
.rusuncaçeo. a pedido cu -ex orncio".
o oficial das Forças Armadas:
I acusado oficialmente ou por
qualquer meio licito de comunicação
social de ter:
a) procedido incorretamente ne desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
C) praticado ato que afete a honra
pessoal, o pundonor mnrtar ou o decoro da classe;
li considerado não habilitado
para o acesso, em caráter provísóríu,
nc momento em que' venha a ser 00jeto de apreciação para mgresso em
Quadro de Acesso ou Lista de Escolha;
III - afastado do cargo, na rorm.,
do Estatuto dos Militares por se tornar Incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no excrcícío
df: funções militares a ere inerentes.
salvo se o afastamento é decorrência
de fatos que motivem sua submissão
a processo;
IV - condenado por crime de natureza dolosa, não prevista na. legislação especial concernente a segurança do Estado, em 'I'rtnunaa civil ')ü
militar, a pena restritiva de dberdade
Individual até 2 (dois) anos, tão logo
transite em julgado a sentença; ou
V - pertencente a partido ponticc
ou associação, suspensos. ou díssolvt-
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dos por força de disposição legal os
decisão judicial, ou que exerçam etavidaaes prejudiciais ou perigosas à se.gura nça nacional.
Parágrafo único. É considerado. en-.
tre outros, para os efeitos desta Lei,
pertencente a partido ou associação a
que se refere este artigo Q oücíal das
Forças Armadas que, ostensiva ou
clandestinamente:
a) estiver inscrito como seu membro;
b) prestar serviços ou angariar valares em seu benefício;
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou
d) colaborar, por qualquer forma,
mas sempre de modo mequívcco ou
doloso, em suas atividades.
Art. 39 O oficial da ativa das Forças Armadas, ao ser suometicc a Conselho de Justificação, é afastado do
exercício de suas funções:
I - automaticamente, DOS casos dos
itens IV e V, do artigo 29; e
II - a critério do respectivo Mímetro, no caso do item i. do arti..
go 29.

Art. 49 A nomeação do Conselho
de Justificação é da comocrêncía:
.I - do Mimstro daF'orça Armada
a que pertence o oficial a ser julgadO; e
Il - do Comandante da "reatao d~
Operações ou de Zona de Der esa ou
dOS mais altos Comandantes das Forças Singulares isoladas, para IJS on ~
oíaís sob seu comando e no caso j8
fatos ocorridos na área de sua jurisdição, quando em campanha no pais
ou no exterior.
§ 19 AJ5 autorídaoes refertdas nes-

te artigo podem, com base nos antecedentes do oücíar a ser l'.j,llado e na
natureza ou falta de oonslstência dos
Jatos argüidos, considerar, desde logo, improcedente a acusaçao e Indeferir, em conseqüêncte, o pedido 'Í1:1
nomeação do Conselho de Justificaçao.
§ 29 O indeferimento 'lo peâído <te
nomeação do Conselho de Justificação, devidamente fundamentado, deve
ser publicado oficialmente e trans..
eríto nos assentamentos do oncíaa, S8
este é da ativa.
Art. 59 O Conselho de Justificação
é composto de 3 (três) oficiais, da
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ativa. da Força Armada do justartcan..
te, de posto superior ao seu.
§ 19 O membro mais antigo do con-

selho de Justificação, no mínímo um
oficial superior da ativa, e o presidente, o que lhe segue em antígüídane é o ínterrogante e relator, e o
mais moderno, o escrivão.
§ 29 Não podem fazer parte do Conselho de Justificação:
a) o oficial que formulou a acusação;

b) os orícíaís que tenham entre S1.
com o acusador ou com o acusado,
parentesco consangüíneo ou afim, na
linha reta ou até quarto grau de consangüínídade colateral ou de natureza
ctvn: e
c) os oficiais subalternos.
§ 39 Quando o justtüoante é ofi..
oíai-general cujo posto não permita a
nomeação de membros do Conselho
de JUstificação com posto superior,
estes serão nomeados dentre os cncíaís daquele posto, da ativa Ou na
inatividade, mais antigos que o jus-

tãrícante.
§ 49 QuandO O justificante é oficial
da reserva remunerada ou 1erormado,
um dos membros do Consemo de .Jusnücacao pode ser oa te :;('J va remunerada.
Art. 69 O Conselho de Justificação
funciona sempre com a totalidade de
seus membros, em local onde e, autoridade nomeante julgue melhor indicado para di apuração co fato.
Art, 79 Reunido o Conselho de Justtncacão, convocado previamente por
seu presidente, em íocar, rua e hora.
designados com antecedencia presente o jusurtcaote, o presidente manda
proceder a leitura e a autuação dos
documentos que conetítuíram o ato de
nomeaçac do Conselho; em seguida,
ordena a quanncacao e o interrogatório do Iusuücente. o que é. reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo justittcante,
fazendo-se a juntada de tonos os documentos por este oferecidos.
Parágraro único. QuandO o justiflcante é oficial da reserva remunerada.
ou reformado e não é localizado ou
deixa de atender a intimação por escrito para comparecer perante o Conselho de Justificação:
a) a intimação
publicada em õrgão de divulgação na ãrea. do domicilio do justtücante; e
é

O) o processo corre à reveíía, se não
atender à publicação.
Art. 89 Aos membros do Conselho
de Justificação é licito reperguntar ao
justtrícante e às testemunhas sobre
o objeto da acusação e propor diligên..
eras para o esclarecimento dos fatos.
Art. 99 Ao justificante
assegurada ampla defesa, tendo ele após o
interrogatório, prazo de 5 vcincoj dias
para oferecer suas razões por escrito,
devendo o Conselho de Justificação
fornecer-lhe o libelo ecusarórto, cnd.f:. se contenham com mmuctas o relato dos fatos e a descrrçâo dos atos
que lhe são imputados.
§ 19 O justmcante deve estar presente a todas as sessões do Conselho
de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatórta.
§ 29 Em sua defesa, pude o justtücante requerer a produção, perante o
Conselho de Justificação, de todas ali
provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.
§ 39 As provas a serem reaUzadas
mediante Carta Precatória. são ere..
tuadas por intermédio da autoridade
militar ou, na falta desta, da autoridade judícíaría local.
Art. 10. O Conselho de Justüica...
ção pode inquirir o acusador ou re..
ceaer, por escrito, seus esclarecímen..
tos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o justífícante .
Art. 11. O Conselho de Justifica..
ção dispõe de um prazo de 30 (trm..
ta) dias, a contar da data de sua nomeação. para a concluaac C1e seus tra.•
bafhos, inclusive remessa do relatório.
Parágrafo único. A autonoaõe DO-meante, por motivos excepcionais. pode prorrogar até 20 rvínte) dias o
prazo de conclusão dos crabalhos,
Art. 12. Realizadas todas as dili...
gêncías, o COnselho de Justificação
passa a deliberar, em sessão secreta,
sobre o relatório a ser redigido.
§ 19 O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos 05 membras do Conselho d.e Justificação, de..
ve julgar se o justaücante:
a) e, ou não. culpado da aousaeâe
que lhe foi feita; ou
b) no caso do item II, do artigo 29
está ou não, sem habílttaçâo para ti
acesso, em caráter definitivo; ou
c) no caso do item IV, do artigo 20 ,
levados em constderaçâo os precettcs
é

ATOS DO PODER LEGISLA'l'LVO

de aplíoação da pena previstos no CÓ~
digo Penal Militar. está, ou não, tn ..
capaz de permanecer na J.t:l.va ou na
situação em que se encontra na Inatdvrdade,
§ 29 A deliberação do Conselho de
•rustrrtcacáo é tomada por maioria 4e
votos de seus membros.
§ 39 Quando nouver voto vencido e
facultada sua justificação por escrito.
§ 49 Elaborado o relatório, com um
termo de encerramento, o Conselho
de Justificaçao remete o processo eo
Ministro Militar respectivo, através da
autoridade nomeante, se for O caso.
Art. 13. necemoos os autos do processo do Conselho de ausnnceção. o
Mmistro Militar, dentro do prazo dl}
20 (vlntet dias, aceitando ou não seu
[uígamentc e, neste último caso. justifícando os motivos de seu nespactio,
determina:
I o arquivamento do processo.
se considera procedente a ruscrtcaçêo:
Il - a aplicação de pena císcípunar se consmera contravenção ou
transgressão díscípünar a razão pela
qual o oficial foi julgano CUlpado;
TIl - na forma do Estatuto dos Militares, e conforme o caso, 8 transferência do acusado para a reserva
remunerada ou os atos cewssár-íos li
sue erenvacae peto Presroente da
República, se o oficial foi considerado não habilitado para o acesso em
caráter defimtivo;
lV - a remessa do processe ao auditor competente, se c-msluera crime
ao razão pela qual o orlcial foi consi ..

deradc culpado:
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual (1 oficial foi
julgado culpado está prevista no,
itens I, IH e V do artigo 2 9; ou
b) se, pelo crime cometacto. previsto
no item IV do artigo 29 o oficial 1'');
Julgado incapaz de permanecer na
ativa ou na inatividade.
Parágrafo único. O despacho que
julgou procedente a justificação deve
6€1' pubücadc oflcíalmente f;> transcrito nos assentamentos do orncat, se
este é da atíva..
Art. 14. E da competénc.a do Superior Tribunal Militar julgar, em
Instância única, os processos críundos
de Conselhos de Justificação, a ele
remetidos por Mínístro ..hll1tar.

Art. 15. No Superior Trrbunal Mi~
tltar, dístrtbuído o processo. ~ o mesmo relatado por um dos .'v:Hmstros que,
antes, deve abrir prazo de 5 I cinco)
dias para a defesa se manífestar por
escrito sobre a decisão do Conselho de
Justificação .
Parágrarc único. Concluída esta faSe é o processo submetido a julgamento.
Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue orcveoo que o oficial
é culpado de ato ou tato previste nos
itens 1, TIl e V, do artigo ;2Ç' ou que,
pelo crime cometido, previsto no item
IV. do artigo 29, é incapaz .íe permanecer na ativa ou na ínativrcade, deve conforme o caso:
1 - uecíara-to mmgno do onerarato ou com ele íncompanvei, determinando a perda de seu posto c patente; ou
n - determinar sua -eforma ,
I 19 A reforma do onerar é efetuada no posto que possui na arava. com
proventos proporcionais ao tempo de
eervíco.
§ 29 A reforma do orlcrsu ou sue
demissão "ex orrícío'' conseqüente da
perda de posto e patente. conrorme o
caso, é efetuada pelo Mmístrc Militar respectivo ou ancammnada ao
Presidente da República, tão Iogo seja publicado o acórdão do Superior
~ribunal Militar.
Art. 17. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do CÓdIgO de
Processo Penal Militar.
Art. 18. Prescrevem em 6 rsots:
anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos
nesta Lej.
Parágrafo único. Os casos também
previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
Art. 19. Esta Lei entra. em vigor
ne data de sua publícaçêu revogada
e Lei nv 5.300, de 29 de junho de 1967
e demais disposições em v.c»trárto.
Brasilia. 5 de dezembro de 1972;
15t9 da Independência E' 84Q da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaia
Adalberto ele Barros Numee
Orlando Geisel
J. Araripe Macedo

78

Aros DO PODER

LEI N° 5.837 DE

DE 5
1972

DE DEZEMBRO

Concede pensão especial ao Inventor
Demerval Neves Rodrigues.

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

Art. 1° E' concedida ao Inventor
Demerval Neves Rodrigues, por sua
relevante contribuição à Indústria
Brasileira, uma pensão especial, no
valor mensal correspondente a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo vigente no território nacional.
Art. 2° As despesas decorrentes da
aplicação da presente lei correm à
conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fa-

zenda, destinada ao pagamento de
pensionistas da União.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de dezembro de 1972;
1510
da
Independência e 84 0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

LEI N° 5.838 -

DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1972

Dá nova redação ao item I do art. 11
do Decreto-lei n° 3.346, de 12 de
junho de 1941, que dá nova orgamzação às
Delegacias de Trabalho
Marítimo.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso NacIOnal decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. lo O item I do art. 11 do Decreto-lei n'' 3.346, de 12 de junho de
1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
11
.
I - aos empregadores: multa
de uma a dez vezes o salárfo-rmrumo regional, elevada ao dobro
na reincidência;"
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Art. 2.0 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1972;
1510
da Independência e 840 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Júlio Barata

LEI N.O 5.839 DE

DE 5 DE DEZEMBRO

1972

Dá nova redação ao art. 674 da Consotulaçõa das Lets do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~
maio de 1943.

o Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Art. 19 O art. 674 da Consolídação
das Leis do Trabalhe, aprovada pelo
Decreto-lei nc 5.452, de 19 de maio de
19'43, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 674. Para deito da jurisdição dos Tribunais Regionais, o
território nacional é dividido nas
oito regiões seguintes:
L,'' Região Estados da Guanabara, Ric de Janeiro e Espirito
Santo;
2lj. Região Estados de São
Paulo, Paraná e Mato Grosso:
,
Sfl. Região Estados de Minas
Gerais e Goiás e Distrito Federal:
4lj. Região Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina;
5fl. Região E-stados da Bahia
e Sergipe;
6lj. Região - Estados de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte;
7fl. Região Estudos do Ceará.
Piauí e Maranhão:
8fl. Região - Estados do Amazonas, Pará, Acre e Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima.
Parágrafo único. Os tribunais
têm sede nas cidades: Rio de J aneíro (lfl. Região), São Paulo (2lJoRegião), Belo Horizonte (3\1 Região) , Porto Alegre (4fl. Região),
Salvador (5l1o Região), Recife (6l!o-
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Região), Fortaleza (7$J. Região) e
Belém (8fJ. Região) . "
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publícaçâc, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1972;
da
Independência e 849
República.

1519 da

EMÍLIo G. MÉDICI

Júlio Barata

LEI

N° 5.840 -

DE 5 DE DEZEMBRO

DE 1972
Dispõe sobre a jurisdição de Juntas
de Conciliação e Julgamento da 5~
Regüio da Justiça do Trabalho.

O Presidente da República

FaÇC' saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 AJ3 Juntas de Conciliação e
Julgamento da Quinta Região da Justiça do Trabalho passam a ter ju~
risdíçâc sobre as sedes respectivas e
os seguintes Municipios:
I - as de Salvador, sobre Camaçart, Candeias, Itaparíca, Lauro de
Freitas, Salinas da Margarida, São Sebastião do Passá e Simões Filho;
Ir - as de Aracaju, sobre Barra dos
Coqueiros, Estância, Itabaiana. Itaporanga d'Ajuda, Lagarto.. Nossa Senhora do Socorro, Salgado e São Orístô ~
vão;
rrr -- as de Itabuna sobre -rlmadína Buerarema, Camacâ Coarací, fi'irrumo Alves, Ploresta Azul, Ibíearaí,
Itajulpe, Itapé, Itapitanga, rtcroró,
rtaju do Colônia, Lomanto Júnior,
Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória;
IV - a de Alagoínhas, sobre Acajutiba àramari. Catu, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe. Itanagra, Mata
de São João.. Our.çangas, Pedráo e Po-

juca:

V - a de Feira ue Santana sobre
Agua Fr:a. Amélia Rodrigues. Anguera, Antonio Cardoso, Birítínga, candeal Conceíçâo do Jacuípe, COração
de Maria. Ichu, Ipecaetà, Irará, Lamerão, ruecnêc do .Iacuípe. Santanópolls, Santa Bárbara, São Gonçalo dos
Campos, serrinha, Serra Preta, Santo
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Estevão, Tanquinho e Conceição da
Feira;
VI - a de Ilhéus, sobre Una e Urucuca;
VII - a. de Ipiaú, sobre Aurelíno
Leal, Barra do Rocha, Dárí., Meira,
Gongvgi, rbrrata'a, Ibírapítanga, Itagfbá Ubatâ e Ubaítaba;

VIII - a de JeqUié, sobre Aíquara.
Itagt, rtaquara, jtárucu, Jaguaquara,
Jitaúna, Lafaiete Ooutínhc e Manoel
vrtorrno;
IX --- a de Juazeiro, sobre o MUll1cípío do mesmo nome;
X - a de Maruím, sobre Areia Branca Capela, Carmópclls, Divina Pas~
tora, General Maynard. Japaratuba,
Laranjeiras, Malhador, Pirambu Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa
de Lima, santo Amaro das Brotas e
Sírtrí ,

XI - a de Santo Amaro, sobre São
Francisco do conde, Teodoro Sampaio
e Terra Nova;
XI) - a de vaíença, sobre Catru,
Car.18,mU, Ituberá, Ndlo Peçanha e
Taperoa:
XIll - a de Vitória da Conquista,
sobre Anagé, Barra da Choça, Belo
Campo, Caatiba, Jtambé, Jtapetmga,
Planalto, Poções e Cândido Sales.
Art. 29 Fica transferida a sede da
atual Junta de conciliação e Julga.
mentr de cachoeira para Cruz das Almas, ambos no Estado da Bahia, com
jurisdição, além da sede sobre os Municípios seguintes: Cachoeira, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa.
Governador Mangabeira, Murttdba,
São Félix, Santo Antônio de Jesus,
São Felipe e Sapeaçu .
Art. 39 Ocorrendo desmembramen-

to de distritos municipais, transformando-se em novos Municípios, estes
permanecerão sob a jurisdição da .runta de Conciliação e Julgamento a que
estiver vinculado o Município de origem.
Art, 49 O limite fixado no § 29 do
art. 19 da Lei nv 5.630, de 2 de dezembro de 1970, poderá ser ultrapassado somente quando o Munícípío ou
distrttc integrar a mesma comarca em
que uma Junta de Conciliação tenha
sede, ou quando um Município seja.
transrertdo para jurisdição de outra
Junta de Conciliação e Julgamento.
Art. 59 O Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da QUinta Região da Justiça do Trabalho adotará

ao
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as provtdêncías necessarias ao eum-

prtmento desta lei.
Art. 6° Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasflla, 5 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Alfredo Buzaid

LEI N° 5.841 DE

DE

6 DE DEZEMBRO

1972

Dispõe sobre a Taxa Rodoviária Uni-

ca devida por carros de passeio, camionetas e utilitários.
o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. IDA Taxa Rodoviária única,
criada pelo Decreto-lei n'' 999. de 21
de outubro de 1969, devida, anualmente, por proprietário de carro de

passeio, veiculo utilitário e camioneta, não excederá o limite de 3% (três
por cento) sobre o valor venal fixado para aqueles veículos e não será
Inferior a metade do maior saláriomínimo vigente no Pais.
Parágrafo único. A cobrança da
taxa a que se refere este artigo rarse-á a partir de 1" de janeiro de 1973.
Art. 2" Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições' em contrário.
Brasilia, 6 de dezembro de 1972;
151" da
Independência e 34" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David A ndreazza

LEI N" 5.842 DE

DE 6
1972

DE DEZEMBRO

Dispõe sobre o estãgio nos cursos de
graduação em Direito e dá outras
providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta a eu sanciono a seguln~

te Lei:

Art. 1". Para fins de inscrição no
quadro de advogados da Ordem dos
Advogados 'te Brasil, ficam díspensedes do exame de "Ordem e de comprovação .10 exercício e resultado do
estágio de que trata a Lei n'' 4.215,
de 27 de abril de 1963, os Baoharels
em Direito que houverem realizado,
junto às respectivas faculdades estagio de práctca forense e organizaçao judiciária.
§ 1". O estágio a que se refere este
artigo obedecerá a programas organizados pelas Faculdades de Direito,
§ 2". A carttr do ano letivo de
1973, o Conselho Federal d; Educação disciplinará o estágio a que alude este artigo, garantida a situação
dOS que j§, 'J tenham feito, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2". Os Bacharéis em Direito,
nác inscritos na Ordem dos AdvogaüOS do Brasu, e que não realizaram
estágio até ') ano letivo de 1972. Inclusive, poderão fazê-lo mediante
conveniente adaptação a ser fixada
pelo Conselho Federal de Educação,
no prazo ele 90 (noventa) dias. a contar da publicação desta LeiArt. 3". Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dís.postçôes em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 840 ca
República.
EMÍLIO G. M11:DICI

Alfredo Buzaid
Jarbas G. Passarinho

LEI NQ 5.843 DE

DE 6 DE DEZEMBRO

1972

Fixa os valores de vencimento rlos
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil
da União e das autarquias federais
e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso NaCIOnal decreta e eu sanciono a seguínte
Lei:

Art. 1Q Aos níveis de classíftcaçáo
dos cargos de provimento em comissão, integrante do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, a que se
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'refere a Lei nv 5.645, de 10 de .íezembro de 1970, ccrresporrdem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Níveis
Mensais

crs
DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-l

7.500,00
7.100,00
6.600,00
6.100,00

Art. 29 As gratificações pelo exercreio em regime de tempo integral e
dedícação exclusiva, as diárias de que
trata a Lei ns 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções,
bem como as importâncias correspondentes a representações mensais, a
parcelas de gratificação de que trata
o Decreto-lei nc 1.024, de 21 de outubro de 1969, e à parte variável da
remuneração prevista no Decreto-lei
nc 1.025, de 21 de outubro 'de 1969,
referentes a cargos e funções que
integrarão o Grupo-Dírecão e asseeso,
ramento Superiores, são absorvidas,
em cada caso, pelos vencimentos fixados no' artigo anterior.
§ 19 A partir da vigência dos atos
que transformarem ou reclassificarem
os cargos e funções que integrarão o
Grupo de que trata esta lei, cessará,
para 05 respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas
neste artigo e de qualquer outra retribuição pelo desempenho de encargo
de direção e assessoramento superrores abrangendo, inclusive, gratificações pela representação de gabinete,
bem como o pagamento, mediante
recibo, de pessoal que venha desempenhando atividades de igual natureza.
§ 29 O disposto nesta lei não se
aplica aos casos de Assessoramento
Superior da Administração Civil, a
que se refere o Capítulo IV do
Título XI do Decreto-lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a redação
dada pelo Decreto-lei nv 900, de 29
de setembro de 1969, nem aos encargos constantes das tabelas de gratificações pela representação dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência
<ia, República.
Art. 39 O servidor de órgão da
Administração Federal Direta e das
Autarquias Federais. nomeado para
cargo em comissão, perderá, dUIS,!1te
o período em que o exercer, o vencimento ou salário do cargo efetivo ou
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emprego de que for ocupante, bem
como qualquer vantagem acessória
porventura percebida, ressalvada a.
gratificação adicional por tempo de
serviço.
Parágrafo único. Na hipótese deste
artigo, se o cargo efetívo do funcionário estiver vinculado ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
e não for incluído no sistema de classificação ínstdtuído pela Lei ne 5.645,
de 10 de dezembro de 1970. o período
de exercício do cargo em comíssãc
considerar-se-á como de permanência naquele regime, exclusivamente
para efeito de cálculo de proventos de
aposentadoria, na forma das normas
legais e regulamentares vigentes. t0mada por base a gratificação correspondente ao cargo efetivo.
Art. 49 O servidor de órgão da Administração estadual e municipal, de
sociedade de economia mista, empresa
pública, bem como de fundação. nomeado para cargo integrante do Grupo-Direção e Assessoramersto Superíores, poderá optar pelo vencimento ou
salário percebido no órgão de origem
e continuará a contribuir para a instituição de previdência a que for
filiado.
Parágrafo único. No caso deste artigo, o servidor perceberá, pelo exercício do cargo em comissão, complemento salarial correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor do vencimento do cargo, fixa.do no art. 19
desta lei.
Art. 5Q O exercício dos cargos em
comissão a que se refere esta lei é
Incompatível com o recebimento de
quaisquer vantagens relacionadas com
a prestação de serviço extraordinário
e com a percepção de gratificação pela
representação de gabinete.
Art. 69 Os vencimentos fixados no
art. 19 somente serão aplicados a partir da data da publicação dos atos ele
transformação ou reclassificação .dos
atuais cargos e funções de direção e
assessoramento superiores, em decorrência da implantação, em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República e do Ministério
Público da União e Autarquia Federal
do sistema instituído pela Lei nc 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.
Art. 79 Em cada Ministério. exceto
o da Fazenda, e no Departamento
Administrativo do Pessoal Civil na-
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verá uma võonsultorta Jurídica. che-

fiada por um -Consultor Jurídico, no-

meado em comissão.
§ 19 Existindo em órgão a que se
refere este artigo ocupante efetivo de
cargo de Consultor Jurtdico. o provimento do .cargo em comissão é condicionado à vacância, no quadro respectivo desse cargo, o qual se extinguirá
quando vagar.
§ 29 A gratificação de representação

e as diárias de que trata a Lei nc 4.019,
de 20 de dezembro de 1961. e respec-

tivas absorções, que estiverem sendo
percebidas pelos ocupantes efetivos a
que se refere o parágrafo anterior,
são absorvidas pelo vencimento fixado
nesta lei para :o cargo de Consultor
Jurídico.

Art. 89 11: criado 1 (um) cargo em
comíssâo
de
Subprocurador-Geral
junto à Justiça Militar, cujo provimento é condicionado à vacância do
atual cargo efetivo de igual denominação, que se extinguirá quando
vagar.
Art. 9°. Na implantação do plano Qe
classificação dos cargos que deverão
integrar
Grupo de que trata esta
lei, poderá o Poder Executivo transformar em cargos em comissão funções de assessoramento superior integrantes de Tabelas de Gratificação
pela Representação de Gabinete aprovadas pelo Presidente da República.
Art .. 10. Os vencimentos fixados no
art. 19 desta lei não se aplicam aos
funcionários que, por força do art. 60
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960; estejam ou venham a ser agregados com enquadramento em símbolos de cargos a serem transformados
ou reclassíficados em decorrência da
implantação do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, nem aos
que se tenham aposentado com as
vantagens dos referidos cargos.

°

Art. 11. Aplica-se o disposto no
art. 69 desta lei aos órgãos a que se
referem o art , 209 e seu parágrafo
único do Decreto-lei nv 200. de 25 de
fevereiro de 1967.
Art. 12. Os ocupantes dos cargos
de Procurador-Geral da Repúbüca
e de Consultor-Geral da República
farão jus a uma gratificação de representação, correspondente a 12% <doze
por cento) do vencimento fixado, no
art. 19 desta lei, para o respectcvc
cargo.

Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica ao atual ocupante
do cargo de Procurador-Geral da República. ficando-lhe, entretanto, assegurada, enquanto nele estiver investido, a diferença entre a retrtbulçáo
ora percebida e o vencimento fixado
nesta lei.
Art. 13, Os demais órgãos Integrarx,
tes da Administração Pública Federal
Indireta, a que se refere o art. 59,
itens II e rrr. do Decreto-lei n» 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nc 900. de
29 de setembro de 1969, que recebam
transferência de recursos da União.
somente poderão aplicar o regime de
retribuição estabelecido nesta lei, aos
respectivos empregos ou funções de
direção e assessoramento superiores.
mediante observância do sistema de
classificação e das demais normas
nela previstos.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, com a mesma ressalva nele contida, às Fundações ínstituidasem virtude de lei federal, a
que se refere o art. 39 do Decreto-lei
nv 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 14. Caberá ao órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil da Adrmnístraçâo Federal zelar pela 'implantação e pelo cumprimento da presente
lei e expedir os necessários atos normativos. ficando revogados o art. l51
e seu parágrafo único do Decreto-lei
rP- 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
art. 69 do Decreto-lei nv 900, de 29
de setembro de 1969.
Art. 15. Observado o disposto nos
arts. 89. item IlI, e 12 da Lei nc 5,645,
de 10 de dezembro de 1970. as despesas
decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos Ministérios, rios
Órgãos integrantes da Presidência da
República e das Autarquias Federais,
bem como por outros recursos a P-5Se
fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. Em relação aos
órgãos mencionados no art. 13 desta
lei, as despesas deverão ser atendidas
pelos seus próprios recursos orçamentários. assim considerados. inclusive.
aqueles decorrentes da transferência
a que se refere o mesmo artigo.
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Art. 16° Esta lei entrará em vigor

na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972:
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberw de Barras Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mârio David Andreazza
L. F. Ctrne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Rezs venoso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

LEI N° 5.844 -

DF. 6

DE DEZEMBRO

DE 1972
Dá nova redação ao art. 176 da LcJ
71.0 5.787. de
27 de junho de 197.?
que dispõe
sobre a Remune~a~ao
dos Militares e dá outras proouiéncias.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segulnte Lei:
Art. 1° O Art. 176 da Lei ;n0 5.787,
de 27 de junho de 1972, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 176. Ficam revogados os
Decretos-leis n-s 728, de 4 de
agosto de 1969, 873, de 16 de setembro de 1969, 957. de J3 de outubro de 1969, 1. 020, de 31 de outubro de 1969, 1. 062. de 21 de outubro de 1969, e todas as dísposiçôes que contrariem matéria regulada nesta lei, ressalvados os
dispositivos que são aplicáveis aos
remanescentes reformados da extinta Policia Militar do antigo
Território do Acre, e que somente
para esses efeitos continuarão em
vigor.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972;
151° da
Independência e 84° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo
LEI N. c 5.845 DE

DE 6 DE DEZEMBRO

1972

Fixa os valores de vencimentos aos
cargos _do Grupo-Serviços Auxiliares
do Serviço Civil da União é das
autarquias federais e dá outras providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo-Serviços Auxiliares, a que se rcrcrc a Lei
n.« 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos.
Níveis
Mensais
crs
SA - 6 ...............•...... 2.300.00
SA - 5
• ..
1. 900,00
SA - 4
.. 1. 500,00
SA-3
1.00000
SA - 2
900,00
SA - 1
600,0~

Art. 2.° As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral la
dedícacâo exclusiva e do serviço extraordinário a este vinculado, as diárias de que trata- a Lei n.O 4,019. de
20 de dezembro de 1961, e respectivas:
absorções, e o auxílio para diferença
de caixa, referentes aos cargos que
Integrarão o Grupo-Serviços Auxiliares. ficarão absorvidos, em cada caso;
pelos vencimentos fixados no -artigo
anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos decretos de transformação ou transposição de cargos para as Categorias
Funcionais do Grupo-Serviços \uxiuercs. cessará, para os respectivos
ocupante, o pagamento das vantagens
especificadas neste artigo, bem como
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de todas as outras que, a qualquer
titulo, venham sendo 'por eles percebidas, abrangendo, inclusive. abonos.
complementos salariais e gratificações
de produtividade, ressalvados, apenas,
'O

salário-família e a gratificação adi-

cional por tempo de serviço.
§ 2. 0
É vedada a contratação, ou
respectiva prorrogação, de serviços, a.
'qualquer título e sob qualquer forma
inclusive com empresas privadas na
modalidade prevista no § 7.° do artigo
10 do Decreto-lei

D.O

200, de 25 de fe-

vereiro de 1967, bem como a utiliza-ção de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para a execução de atividades compreendidas
no Grupo-Serviços Auxiliares.
Art. 3.° Os vencimentos fixados no
art. 1.0 desta lei vigorarão a partir
da data dos decretos de inclusão de
cargos no novo sistema a que se refere
o § 1.° do artigo anterior.
Art. 4.° Observado o disposto nos
arts. 8.°, item m, e 12 da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970. as
despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da .República e Autarquias
Federais, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma
da legislação pertinente.
Art. 5.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Ge2seZ
.Jorçe de Carvalho e Silva
Antônio Delfim' Netto
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mario Lemos
Marcus Vinicius Pratímâ de
de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso,
José Costa Cavalcanti
Hygino C. corsetu

LEGIStATIVO

LEI N.o 5.846 -

DE 6 DE DEZEMBRO

DE 1972
Fixa os valores de vencimentos dos
cargos do Grupo Diplomacia e dá
outras providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação
dos cargos integrantes do Grupo Diplomacia, a que se refere a Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970,
correspondem, no País, os seguintes
vencimentos:
Vencimentos
Mensais
Níveis
Cr$
D-6

D-5
D-4
D-3
D -2
D -1

5.400,00
4.900,00
4.200,00
3.700,00
3.000,00
2.400,00

Art. 2.° As gratificações pelo exercicio em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva, as diárias de que
trata a Lei n," 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, bem como as importâncias correspondentes a representação mensais
no País, referentes aos cargos que integrarão o Grupo Diplomacia, ficarão
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vigência do decreto de fransformação ou transposição de cargos para o Grupo a que se
refere esta lei, cessará o pagamento
das vantagens especificadas neste artigo
percebidas pelos respectivos
ocupantes.
§ 2.° Os vencimentos fixados no
art. 1.0. vigorarão a partir da data
do decreto de transformação ou trans-
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Art. 4.° Esta lei entrará em vigor
a 1 de janeiro de 1973, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972;
151.° da Independência e 84.° da
República.

posição de cargos, de que trata o parágrafo anterior.
Art.. 3.° Observado o disposto nos
arts. 8.°, item IIl, e 12 da Lei número
5-:645, de 10 de dezembro de 1970, as
despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios do Ministério
das Relações Exteriores.

LEI N9

5.847 -

DE

EMíLIO G

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
João Paulo dos Reis Velloso

6

DE DEZEMBRO DE

1972

Estima a Receita e Fixa a Despesa da União para o Exercício
Fitumceíro: de 1973.

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

Art. 1'" O Orçamento Geral da União para o Exercício Financeiro de
1973, composto pelas receita e despesa do Tesouro Nacional e pelas receita
e despesa de Entidades da Admínistração Indireta, Autônomas e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em
.
Cr$ 52.129.306.600,00 (cinqüenta e dois bilhões, cento e vinte e nove míIhões, trezentos e seis mil e seiscentos cruzeiros), inclusive Cr$ 480.000.000,00
(quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) relativos a operações de
crédito a realizar, e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2'? A Receita 'será realizada mediante a arrecadação .õos tributos, rendas e outras neccitae Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo I, com o seguinte desdobramento:
1.

RECEITA DO TESOURO

crs

1.1 Receitas Correntes ••............................

Receita Tributária .....•.
Receita Patrimonial
Receita Industrial
Transferências Correntes ".'"
Receitas Diversas

40.550.899.900,00
69.100.000,00
49.700.000,00
2.028.700.100,00
654.600.000,00

1. 2 Receitas de Capital ..•.....•.• ~ ~ ....•. ~

Operações de Crédito
Outras Receitas de Capital...
Total
2.

Cr$
43.353.000.000,00

! •

480.500.000,00

480.000.000,00
500.000,00

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

43.833.500.000,00

Receita de outras jantes de entidades da Administração Direta e Indireta, Autônomas
e Fundações
instituídas pelo. Poder Público (exelusíve transferên-

cias do Tesouro)
2.1 Receitas Correntes
2.2 Receitas de Capital
Total
Total Geral

.
, ••.................
'.~
,
, .. ~ ~

5.338.615.000,00
2.957.191.600,00
8.295.806.600,00

.

52.129.306.600,OIl
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Art. 39 A despesa será realizada segundo a discriminação do Anexo
lI, que apresenta a Sua composição por Setores e por órgãos, conforme o
seguinte desdobramento sintético:
A -

DESPESAS POR SETORES
1. Programação à conta de Recursos do Tesouro ..

1.1 Recursos Ordínârtos

28.630.048.000,00

Distribuída por
Setores
(inclusive BNDE, Transferências para o Distrito Federal e Estados do Acre e
Guanabara)
.
Sob Coordenação Central .

16.304.576.000,00
3.579.157.300,00

Outros Encargos (inclusive
Inativos e Pensionistas Civis e Militares) '.. . .....
Programas Especiais (in-

7.558.514.700,00

clusive PASEP)
1.2 Recursos Vinculados

43.833.500.000,00

1.187.600.000,00
.
. 15.203.452.000,00

Execução a cargo do Governo Federal, distribuída
por órgãos .

5.294.851.600,00
Sob Coordenação Central.
3.368.100.000,00
Execução a cargo dos Estados, Dístrlto Federal e
dos Municípios
6.540.500.400,00
2. Programação à conta de
Recursos de outras
Fontes de Entidades da Administração Direta e
Indireta, Autônomas e Fundações instituídas
pelo Poder Público •...........•...............

B -

8.295.806.600,00

Total das Despesas por Setores

52.129.306.600,00

DESPESAS POR óRGAOS
1. A Conta de Recursos ordinários

28.630.048.000,00

1.1 Poder Legtslatívo
314.621.500,00
Câmara dos Deputados ..
157.700.000,00
Senado FEderal
100.000.000,00
Tribunal de contas da
União
...........•....••.
56.921.500,00
1.2 Poder Judiciário
436.142.200,00
Supremo Tribunal Federal
20.620.000,00
Tribunal Federal
de Recursos
............ ...... .
48.631.500,00
Justiça Militar
32.031.900,00
Justiça Eleitoral..........
90.454.300,00
Justiça do Trabalho ....
181.299~500,00
Justiça Federal de 1'1- Instância
...... ... .... ......
42.100.000,00
Justiça do DIstrito Federal e dos Territórios
21.005.000,00
1.3 Poder Executiva
,
27.879.284.300,00
1.3.1 Distribuida por .órgãcs .. 14.232.036.800,00
Presidência da República
(inclusive Conselho Nacional de Pesquisas)
210.872.000,00
Ministério da Aeronáutica
1'.396.214.40000
Ministério da Agricultura
511. 764.500,00
Ministério
das
Comunicacões
....•........ .....
472.589.800,00
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Ministério da Educação e
Cultura (inclusive Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação e Sa-

'lárío-Educação)

.

Ministério do Exército
iMinistério da Fazenda ..
Ministério da Indústria e
do Comércio
.
Ministério do Interior
.
Ministério da Justiça . _ .
Ministério da Marinha ..
Ministério das Minas e
Energia
.
Ministério
do
Planejamento e Coordenação Geral (inclusive Fundação
IBGE)

.

Ministério das Relações
Exteriores
.
Ministério da Saúde _'"
Ministério do Trabalho e
Previdência Social
.
Minist.ério dos Transportes
1.3.2 Sob Coordenação central
Programas ESpeciais

Programa de. Formação do

Patrtmônío

do

2.283.813.20000
2.942.013.90000
628.637.200,00
47.543.70000
836.000.000 00
208.565.10000
1.447.253.400,00
208.160.700,00

199.865.300,00
269.620.00000
476.200.000,00
269.489.000.00
1. 823.434.600 00
4.766.957.300,00
717.800.000,00

Servidor

Público

Fundo de Desenvolvimento
de Areas Estratégicas ....
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico
. . . . . . . .. . . . .
Consolidação da Capital
Federal
... .... ..... .....
Desenvolvímento da Educação
...................
Reserva de Contingência
1.3.3 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico •..
1.3.4 Outros Encargos (inclusive
Inativos e Penstceüstas Civis e Militares)

470.000.000,00
439.100.000,00
.300.903.000,00
315.000.000,00
405.700.000,00
2.118.454.30000
650.000.000,00

7.558.514.700,00

1.3.5 Transferêncfas para o Distrito Federal, Estados do

Acre e Guanabara

671. 775.500,00

2. A. conta de Recursos Vinculados

15.203.452.000,00

2.1 Poder Executivo, distribuí-

da por órgãos

.

5.294.851. 600.00

Ministério da Aeronãutica
Ministério' da Agricultura
Ministério das oomumce-

340.851. 70000
34.300.000,00

cões

.................•..

Ministéric da Marinha ...
Ministério das Minas e
Energia
.
Ministério do Trabalho e
Previdência Social .... . ...

5.700.00000
3.600.000,00
1.196.757.500,00
41.000.000,00

88

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Ministério dos Transportes
2.2 Sob Coordenação Central
Programa de
nal

3.672.642.400,00
3.368.100.000,00

Integração Na.

930. 000. OOO,CO

dústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA
.
Formação de Reserva Monetária
).
.

653.000.000,00

Programa de Redistribuição de
Terras e Estímulo à Agroin-

1.735.100.000,00

2.3 Transferências para os Estados,
Distrito Federal e Municípios

(participação em impostos da

União)

.

6.540.500.400,00

Total das Despesas com Recursos do Tesouro....

43.833.500.000,00'

3. Despesas à conta de Recursos de Outras Fontes
de Entidades da Administração Direta e Indireta,
Autônomas e Fundações instituídas pelo Poder
Público

.,

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

8,295.806.600,00

Total da Despesa por órgãos...................

52.129.306.600,00

Parágrafo Único. A despesa cios órgãos da Administração Indireta e
Fundações ínstítufdas pelo Poder Público, realizada com recursos por eles.
diretamente arrecadados, será discriminada _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
discriminações por programas, subprogramas, projetos e atividades CQt1lStantes de Anexo TIl desta Lei.
Art. 49 O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá
designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas -às Unidades
Orçamentárias.
Art. 59 Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.
Parágrafo único. Durante a execução orçamentária, üce o Poder Executivo autorizado a reaãízar operações de crédito, por antecipação da Receita até o Itmíte previsto na constituição.
Art. 69 Fica
Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante indicados, até: o limite
correspondente a 20% (vinte per cento) do total da despesa fixada nesta
Lei, corri as seguíntea finalidades:
I - Atender insuficiência nas dotações, especialmente as relativas
a encargos com pessoal, utilizando, como recurso, - a Reserva
de Oontíngência.;
I! - Atender, programas _financiados à conta -de receitas com destinação específica, utilizando, como recurso, o .definido no
§ av co an.. 43, da Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964, díspensados _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 ;
lI! -- Atender insuficiência nas dotações, atribuídas a órgãos que
exerçam 'atividades econômicas, utilizando, como recurso, a
diferença entre as receitas por eles auferidas e recolhidas ao
'I'esouro . Nacional e as estimadas -nesta Lei.
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Atender insuficiência nas dotações destinadas a programas
prtorftáríos, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas no item !II do § 1Q do art. 43, da Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 7'.' A programação das despesas de capital discriminada nos
anexos II e III desta Lei, atualiza e recodifica a constante da Lei nc 5.753,
de 3 de dezembro de 1971, que aprovou o orçamento Plurianual de Investimentos para .o triênio 1972-74.
Art. 89 Pica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de
crédito e colocar letras e outros títulos de sua responsabilidade, até o
limite de Cr$ 480.00C.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. Inclui-se no montante autorizado neste artigo a CQlocação dos referidos titulos junto ao Banco Central do Brasil, de acordo
com o que preceituam 05 §§ lº e 29 do art. 49, da Lei nv 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, bem como o ,§ 29 do art. 79, do Decreto-lei nv 96, de
30 de dezembro de 1966.
A.rt. 9'.' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Aâalõerto de Barros Nunes
ortanao Geisel
Jorge de CaTvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mário David Asuireazza
L. F. ctrne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Ararive Macédo
Mário Lemos
Iâarcue Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

----

Os anexos integrantes desta ileí estão publicados em Suplemento ao
D. O. de 7-12-72.
LEI NQ 5.848 DE

DE 7 DE DEZEMBRO

1972

Altera os arts. 24, 36 e 37 do Decreto-lei 11..° 43, de 18 de novembro de
1966, que "cria o Instituto Nacional do Cinema. torna da exclusiva
competência da' União a censura de
filmes, estende aos pagamentos do
exterior de filmes adquiridos a preços fteoe o d2SpostO no art. 45 da
Lei 11..° 4.131, de 3 de setembro de
1962, prorroga por 6 (seis) meses
dispositivos de teçíslação sobre a
exibição de filmes nacionais e dá
outras -praoíaenctae."

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 ,O art. 24 do Decreto-lei
n,v 43, de 18 de novembro" de 1966,

alterado pelo art. 2.° do Decreto-Ieí.
n.s 603, de 30 de, maio de 1969; passa
a vigorar com a seguinte redação:
11 Art.
24. Nenhum filme cinematográfico poderá ser exibido
comercialmente se não constar da
programação visada pelo Instituto
Nacional do Cinema,

§ 1.0 Nenhum certificado de
censura para filmes será .concedido sem a prova do recolhimento
da contribuição a que se refere o
inciso II do art. 11, ou 'a prova
de sua dispensa, de acordo com
o § 2.° do art. 14.

2.° Independentemente-do disposto no parágrafoanfetior, os
filmes só poderão ser censurados
'quando .forem encamínhadoa pelo
Instituto Nacional do Cinema
com a respectiva guia.
ê
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§ 3." Tratando-se de filmes
nacionais de longa metragem, a
guia deverá referir-se ao certificado indispensá vej ao cumprimento do disposto no art. 19.
§ 4," Só serão visados pelo Instituto Nacional do Cinema os programas cinematográficos dos exibídores que tenham cumprido as
normas de proteção ao cinema
brasileiro fixadas pelo Conselho
Deliberativo do Insrdtuto.
Art. 2." Os arts. 36 e 37 do Decreto-lei n.« 43, de 18 de novembro de
1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36. Fica sujeito a multa
que variará de 1/3 (um terço) do
valor do salário-mínimo, vigente
no Distrito Federal, à época ua
infração, até 100 (cem) vezes o
valor desse salário, sem prejuízo
de outras sanções que couberem,
àquele que:
I - deixar de cumprir as
normas legais sobre a exibição
de filmes nacionais;
II - exibir filme ou tumiet
de publicidade em desacordo
com as normas legais;
111 - exibir filme não censurado ou com o certificado de
censura fora dos prazos estabelecidos;
IV - deixar de levar os programas cinematográficos à aprovação da autoridade competente. bem como exibidos de maneira diversa do aprovado ou
sem o "visto' do Instituto Nacional do Cinema, conforme o
determinado no art, 24 e .em
seu § 4
V - sonegar 'ou prestar informações errôneas, v i s a n d o
obter vantagens pecuniárias, ou
ilidir pagamento de taxa ou
contribuição devida, sem prejuízo da sanção penal que couber'
V'I - deixar de cumprir as
normas que forem baixadas sobre co-produção;
VII - deixar de fornecer os
bordereaux nos prazos ou modelos que forem estabelecidos,
bem como neles incluir informação inverídica;
VIII - reter o exibidor ou o
distribuidor importância devida
ao produtor, além dos prazos
estabelecidos, ou pagá-la em
0

;

valor inferior ao estabelecido na
lei'
Íx - utilizar ou permitir a
utilização do ingresso fora do
modelo-padrão;
X - dificultar ou impedir a
observância das resoluções· que
forem baixadas em decorrência
deste decreto-lei;
Xl - sonegar documentos ou
comprovan tes exigidos pelo Instituto Nacional do Cinema ou
impedir ou dificultar exames
contábeis ou deixar de fornecer
esclarecimentos que forem exigidos. nos prazos assinalados;
XII - vedar ou dificultar a
entrada. nas salas exíbldoraa,
de funcionários a serviço do
Instituto Nacional do Cinema.
Art. 37. Em caso de reincidência, dentro do período de 3
(três I meses, em infração da
mesma natureza. o Instituto
Nacional "do Cinema poderá determinar a. interdição do estabelecimento por um prazo de 5
(cinco) a 90 (noventa) dias,
sem prejuízo da multa que couber.
Parágrafo único. Poderá também ser interditado, independentemente de reincidência, pelo
prazo de 5 (cinco) a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da multa
que couber, o cinema ou sala
exíbídora que infringir o disposto no art. 24 deste decretolei."
Art. 3.0 Esta lei entrará em. vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
151. 0 da Independência e 84. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
LEI NQ 5.849 DE 7 DE DEZEMBRO
DE 1972

Altera os Quadros de Pessoal da Secretaria do Superior 7Tibunal Militar e dos Cartórios das Auditorias
da Justiça Militar e dá outras providências.

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

Art. 19 Os Quadros da Secretaria
do .Buperlor Tribunal Militar e dos
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Cartórios das Auditorias da Justiça
Militar ficam, provísortarnente, alterados de acordo com :JS Anexos A e B
desta lei.
Parágrafo único. Os vencimentos
dos cargos constantes dos Anexos a
que se refere este artigo, ';1,tr que seja
implantada a sistemática prevista na
Lei nv 5. M5, de 10 fe rtezembro de
1970, terão U~ seguintes vete-c, me-rsais:
I - Secretaria ctJ 'I'rlounal
a) Técnico de Serviços .Judzcíários:
Classe B - crs 2. O1:.WO
Classe A - Cr$ 1. 728.00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários:
Classe 8 - Cr$ b61,OO
Classe A - Cr$ 13{) 00
C) Auxiliar de Plenário:
Classe única - Cr$ 923,iJO
II - Cartórios das Auditorias
Escrivão:
Classe única - Cr$ 2.073.00
b) Técnico de Serviços Judiciários:
Classe única - Cr$ 1.728,00
'C) Contabilista:
Classe única - Cr$ 678,00
d) Oficial de Justiça:
Classe única - Cr$ 955.00
e) Auxiliar de Serviços Judiciários:
Classe única - Cr$ 730.00
j) Auxiliar Administrativo:
Classe única - Cr$ 700.00
a)

Art. 29 O provimento dos cargos da
Classe inicial de Técnico de Serviços
-Judícíários e. de Auxiliar de Serviços
-Judícíártoa da Secretaria do Tribunaj será feito mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se, dos candidatos à prtmeira,a apresentação de utploma de
conelusâc de um dos cursos supertores
de Direito, Economía Cor tabflldade
"ou Administração. ou prova de seu
provisionamento em ní ver superfor e.
dos candidatos à segunda, e r'e certificado de conhecimentos equf valen .
tes à conclusão do ens'nc dp 29 grau.
Parágrafo úníco . O urovimentc dos
'cargos da classe única 11e Contabilista será feito. mediante- concurso público de provas, exigindo-se dos candídatos a apresentação de certaücado
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de' conclusão do curso de Técnico de
Contabilidade.
Art. 39 :e: permitido o acesso, à
classe inicial da série de classes de
Técnico de Serviços .judíctártos dos
ocupantes da classe final de Auxiliar
de Serviços Judiciários da. eecreterta,
na forma da regulamentação que vier
a ser aprovada pelo Superior Trp'Junal Militar, observadas as exigências
legais.
Art. 49 O provimento do cargo de
Escrivão será feito por acesso, dentre
os Técnicos de Serviços Judiciários do
Quadro dos Cartórios, na forma' da
regulamentação que vier a ser aprovada pelo Superior Tribunal Militar.
§ 19 O provimento do cargo de Técnico de Serviços Judiciários do Quadro a que se refere este artigo será
feito mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos, exigindo-se do candidato a apresentação de
diploma do curso superior de Direito.
§ 2° O provimento do cargo de Auxiliar de Serviços Judiciárius será feito mediante concurso públtco de provas, exigindo-se do candi.tato certificado de conhecimento equivalente
à conclusão do ensino de 29 grau.
Art. 59 :e: permitido. nos Cartórios
das Auditorias, o acesso ao cargo de
Técnico de Serviços Judiciários, aos
ocupantes do cargo de êuxlliar de
Serviços Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Superior Tribunal Militar,
observadas as exigências legais.
Art. 69 No prazo de 9u tnoveete)
dias, contado da vigência desta lei,
os atuais ocupantes dos cargos efetivos de Oficial Judiciário I?J-3 e PJ-4,
Almoxarife PJ-3, Tesoureiro PJ-4 e
Contador PJ -5 da Secretaria do Tribunal poderão ser aproveitados em
cargos da classe B e 'IS ocupantes dos
cargos efetivos de Oficial Judiciário
PJ-6 em cargos da classe A. da série
de classes de Técnico de Serviços Judiciários.
§ 19 Os atuais ocupantes dos cargos
efetivos de Auxiliar Judiciário PJ-7 e
PJ;.8 da Secretaria do Tribunal poderão ser aproveitados em cargos da
classe B e os de Auxiliar Judiciário
PJ-9 em cargos da 'classe A. da série de classes de Auxiliar de Servicc Judiciários.
§ 29 Os atuais Escrivães e Oficiais
de Justiça de 1l.l. e 2l:Jo entrância serão
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reenquadrados em classes únicas dos
respectivos cargos (Anexo B).
§ 39 No prazo de 90 <noventa) dias,
contados da vigência desta lei, os
atuais ocupantes de cargos de Escrevente-Juramentado símbolo PJ-6 e
PJ-7 poderão ser aproveitados no cargo da classe única de Técnicos de Serviços Judiciários e 05 atuais ccupantes de cargos de Auxiliar-de-Escrevente símbolo PJ-10 e PJ-ll, no car-

go da classe única de Auxiliar de Ser-

viÇOS Judiciários.
§ 49 O aproveitamento de que trata

este artigo obedecerá a critérios seletivos, inclusive por meio de treinamento intensivo e obrigatório. que serão estabelecidos para os cargos de
cada série de classes.
Art. 79 Ficam criados no Quadro
da Secretaria do Superior Tribunal
Militar:
I - 5 (cinco) cargos na classe Inícial e 2 (dois) em cada uma das demais classes da carreira de Motorista:
II - 5 (cinco) cargos de Taquígrafo de Debates nível 21 e 5 (cinco)
nível 20;
TIl - 2 (dois) cargos de Biblíotecãrto, um nível 20 e um lfl.
§ 10 Os vencimentos dos cargos a
que se refere o item I são os decorrentes da aplícaçâo do disposto no
art. 19 do Decreto-lei nv 1.209, de 28
de fevereiro de 1972.
§ 29 Os cargos de Taq uígrafc de
Debates nível 20 serão providos por
concurso públt-c de proves e os de
nível.21 mediante promoção, na forma das instruções e critérios' estabelecidos pelo Superior Tribunal Militar', observadas as exígêncraa legais.
§' 39 O cargo de Bibliotecário nível
19 será provido por concurso público
de provas em que será exigida a
apresentação de diploma da Btbltoteconomía e o de nível 20 mediante
promoção, na forma das instruções e
critérios estabelecidos pele Superior
Tribunal Militar, observadas as exigências legais.

Art. 8\1 O recrutamento para o desempenho dos cargos em Comissão de
que trata esta lei será feito dentre
os atuais ocupantes de cargos efetivos de Diretor de Serviço e os da última classe da carreira de Técnico
de Serviços Judíciár-íos, segundo os
critérios, estabelecidos pelo Superior
Tribunal Militar. ressalvados Os casoa dos §§ , 19 e 29 deste artigo.

§ 19 O Diretor da Secretaria para
a Diretoria de Biblioteca e Documentação será recrutado dentre os Bibliotecários do Quadro da Secretaria.
segundo os critérios referidos neste
artigo.
§ 20 O provimento do cargo de
Assessor será feito pelo Ministro-Presidente, por livre indicação do M1nistro a ser assessorado.
Art. 91,} Os vencimentos dos cargos.
em Comissão, a que se referem o artigo anterior e seus parágrafos. são
fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo, observado
princípio estabelecido nos §§.
19 e 2\1 do art. 1\1 da Lei ns 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 10. Fica assegurada a situação,
pessoal de efetividade dos atuais.
ocupantes dos cargos efetivos de Diretor de Serviço, os quais serão suprimidos à medida que vagarem.
Parágrafo único. Os funcionários.
de que trata este artigo poderão optar'
pela percepção do vencimento do seu
cargo efetivo. acrescida da gratificação fixa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor do símbolo
do cargo em Comissão correspondente, na forma do disposto no § 29·
do art. 19 da Lei nv 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 11. Os cargos de provimento,
em Comissão relacionados no Anexo
A serão automaticamente incluídos no,
regime de tempo integral e dedicação exclusiva, ressalvado o direito de
opção do respectivo ocupante pela
jornada normal de trabalho.
Art. 12. A gratíftcação adicional'
por tempo de serviço dDS funcionários abrangidos por esta rei será concedida na base de 5% tcínco porcento) por qüinqüênio de efetivo,
exercício até 7 (sete) qüinqüêni-os,
calculada sobre o respectivo vencimento base.
Parágrafo, único. A diferença porventura verificada, em cada caso, entre a importância que o funcíonártovenha percebendo, a título de vencimento e gratificação adicional por
tempo de serviço, e os novos valores
a que fará jus em decorrência do,
disposto nesta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificável, Insuscetível de quaisquer reajustamentos supervenientes e, em virtude dela, não se estabelecerá nenhu-.
ma discriminação nessas concessões'.

°

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 13. Observada a legislação
aplicável à espécie, as gratificações
para retribuir o regime de tempo integral e dedicação exclusiva. e o serviço extraordinário a ele vinculado,
a que se submeterem os ocupantes
dos cargos de que trata esta lei, serão
calculados sobre os valores dos vencimentos básicos fixados pelo Decreto-lei nc 1.150, de 3 de fevereiro de
1971, tomados por base, com referência às classes B de Técnico de Serviços Judiciários e única de Escrivão. o valor do nível 22, para a classe A de Técnico de Serviços Judiciários da Secretaria e para a classe única de Técnico de Serviços Judiciários dos Cartórios, o valor do
nível 21; para a classe única de Contabilista, o valor do nível 13; para
classe única de Oficial de Justiça, o
valor do nível 19; para a classe B de
Auxiliar de Serviços Judiciárias da
Secretaria, o valor do nível 18; para
a classe A de Auxiliar de Serviços
Judiciários da Secretaria e classe
única de Auxiliar de Servíços Judiciários dos cartórios, o valor do nível 16; para a classe única de Auxiliar de Plenário, o valor do nível 16;
e para a classe única de Auxiliar Administrativo, o valor do nível 15.
Parágrafo único. Poderão ser submetidos ao regime de que trata este
artigo, calculadas as respectívas gratificações sobre os valores dos vencimentos básicos fixadas pelo Decretelei nv 1.150, de 3 de fevereiro de 1971,
os ocupantes dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta. lei, observada a correspondência entre símbolos e níveis prevista na Lei nc 5.685,
de 23 de julho de 1971.
Art. 14. As atividades relacionadas com o transporte, conservação,
custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas poderão
ser atendidas por pessoal sujeito à
legislação trabalhista ou mediante
contrato. de acordo com o § 7g do
art. 10 do Decreto-lei nv 200. de 25
de fevereiro. de 1967.
Art. 15. O Superior Tribunal Militar, observados os limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a
classífícação das funções gratificadas
e de representação de Gabinete, com
base nos princípios e valores fixados
no Poder Executivo.
Parágrafo único. poderão ser incluídos em Tabela de Gratificação pela Representação dos Gabinetes do
Ministro-Presidente, dos Ministros e
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do Diretor-Geral da Secretaria do
Superior Tribunal Militar, encargos
de Assistente, Oficial e lI:. uxiliar de
Gabinete, bem como de Ajudantes
para atender aos serviços de direção
e conservação de veículos e de limpeza dos respectivos gabinetes.
Art. 16. Desde que atendidas as
exigências para o provimento dos
cargos de que trata esta lei, fica ressalvado o direito à nomeação dos candidatos aprovados em concurso ainda
em vigor, cujos prazos de validades
não serão maís prorrogados, inclusive
para os cargos dos Cartórios das Auditorias.
Art. 17. As expressões "escrevente
juramentado" e "auxiliar de escrevente", contidas na Lei de Organizaçãc
Judiciária Militar, Decreto-lei
no 1.003. de 21 de outubro de 1969,
ficam respectivamente alteradas para
"Técnico de Serviços Judiciárias" e
"Auxiliar de Serviços Judiciários."
§ 1g A expressão "dois escreventes
juramentados", contida no art 27 do
Decreto-lei n9 1. 003. de 21. de outubro de 1969, fica alterada para "quatro Técnicos de Serviços dudícíázíoa;"
§ 29 Ficam suprimidas as expressões
"e a de escrivão, escrevente juramentado e auxiliar de escrevente" contidas no art. 64 do Decreto-lei número
1. 003, de 21 de outubro de 1969.
Art. 18. As despesas com a execução da presente lei serão atendidas pelo saldo orçamentário da conta corrente do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito suplementar necessário, nos termos do disposto no art. 69, inciso I, da Lei número
5.754, de 3 de dezembro de 1971.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor
na data da sua publicação, revogados
o art. 38 e seu parágrafo único e inciso VI do art. 40 do Decreto-lei número 1.003. de 21 de outubro de 1969,
os arts. 59 e seu parágrafo único, ag
e seu parágrafo único. 7g e 89 da Lei
nc 5.661, de 16 de junho de 1971, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzoso

EMÍLIO

ANEXO A
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Cargos de Provimento em Comissão

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

I

Cargos
ou
Funções

Cargos I
ou
I
Funções I

Bímbnlc

Denominação

I
1

Diretor-Geral . .

1

Becretártc-Geral da Presidência

1

Vice-Diretor-Geral .

..···

.

·..·

i

\-

Escrivão de Pagamento

1

I

1

·

Assistente de Diretor-Geral

1
1

1

PJ

1

I

I

I
\

1-::

l-c

I Diretor-Geral da Secretaria

PJ

1

li Secretário-Geral da Presidência

PJ-O

1

1

I

Becretárfc do Tribunal Pleno

\

l-c

·················1

2·0

I

Chefe de Gabinete .... ···············1

2-e

7

2-,

1 4-,
\

Simbolo

I
I

1
1

·..·1
[

Denominação

II

I

1
1
15

Diretor dI: Secretaria

:
I
I Chefe de pagamento do Pessoal ..... I
I
I
I Assessor . .

·1

I
I

I
I

3-e
2-e

ANEXO A

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
D)

carços de provimento eietioo

SITUAÇÃO ANTERIOR

Cargos

ou
Funções
8

1
15
1
1

--

26
15

-

15

10
11

-21
12
-

12

I

I
1

J

SITUAÇÃO NOVA

1

Denominação

I 51mboJo
1
1

I
I
I
I Oficial Judiciário ...................... 1
I Armoxarffe . • •.••.•...•••.......... . . 1

I Ofícíal Judiciârio ..................... J
i 'I'esouieíro . . .......................... ]
! Contador . . .......................... 1

II

i
1

I

1

I
1

I

1

I

pJ-3
PJ<i
!'J~4
PJ~1

ou
Funções

36

PJ··$

37

Auxiliar Judiciario .................... \
Auxiliar Judiciário ................... _/

I

1

I Auxiliar Judiciário .................... 1

I

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

I

I
i

I

1

1

1
Técnico de Serviços Judiciários ...... 1

I

PJ-7
PJ-S

21

Classe

•

I

1

I Técnico de Serviços Judiciários ...... 1

A

1

I
I
I

i,
I

I

I

I

I:

I

I
I

I
I

Denominação

i

1

Oficial Judiciário ...................... \

I
1
I
I

I

PJ~5

I

!

I

Cargos

I

I Auxiliar de Serviços Judiciários ....../
I

B

1
I
p~..._{)

21

I

,

I

Auxiliar de Serviços Judiciários ...... 1

I

-

6

I

1

I

A

I
I
Auxiliar ele Plenário

1
_ . . . . . . . . . . . . . . . ·1

I

única

ANEXO 1J

CARTóRIOS DAS AUDITORIAS
(Cargos Efetivos)
SITUAÇÃO ANTERIOR

Cargos
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LEI N9 5.850 - DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1972

Dá nova redação ao art. 19 do Decreto-lei n 9 574, de 8 de maio de 1969.
que dispõe sobre o aumento de matriculas em estabelecimento de ensi.no superior.

o Presídenre da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O art. 19 do Decreto-lei n?
574, de 8 de maio de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 E' vedada ás mstdtuíções de ensino superior a redução
das vagas iniciais, cujo preenchimento dependa de concurso vestibular .
§ 19 _ As mencionadas instituições poderão redistribuir essas
vagas por áreas e cursos, independentemente de autorização do
conselho
Federal de Educação,
desde que o número total permaneça o mesmo e sejam respeitadas
as prioridades estabelecidas pelo
Ministério da Educação e cultu-

ra.
§ 29 Em casos excepcionais, devídamente justificados, a redução
das vagas iniciais poderá ser autorízada pelo Conselho Federal de
Educação, antes da realização dos
concursos vestibulares.
§ 39 As vagas abertas em decorrência de empates na classificação do concurso vestibular não serão computadas, no período seguinte, para os efeitos do artigo."

Art.. 29 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publícaçâc. revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 7 de dezembro de 1972;
da Independência e 84:9 da
República.

1519

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

LEI N° 5.851 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE
DE 1972

A utoriza o toaer Executivo a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
e dá outras providências.

O Presidente da República

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

Art. l° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), vinculada ao Ministério da Agricultura, com personalidade jurtdíca de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e jtnanoeíra, nos termos
do art. 5°, item n, do Decreto-lei
n- 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. A Empresa terá
sede e foro na Capital Federal, podendo, para o bom desempenho das
suas .rínalídades, manter, em qualquer ponto do território nacional, ôrgâos regionais ou locais, destinados a
pesquisas, desenvolvimento de tecnologia e experimentações agropecuárias.
Art. 2° São finalidades da Empresa:
I - promover, estimular, coordenar
e executar atividades de pesquisa, com
o objetivo de produzir conhecimentos
e tecnologia para o desenvolvimento
agrícola do Pais;
II - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo,
COm atribuições de formulação, ortentação e coordenação das politicas de
ciência e tecnologia no setor agrícola.
Parágrafo uruco. lt facultado à
Empresa desempenhar suas atividades
mediante convênios ou contratos com
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.
Art. 39 O capital inicial da Empresa,
pertencente integralmente à
União. será representado pelo valor
de incorporação dos imóveis e móveis de seu domínio administrados:
1 - pelo Departamento Nacional de
Pesquisas Agropecuárias;
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II - por outros órgãos do Ministério da Agricultura relativamente
aos bens a serviço de atividades compreendidas nos fins da Empresa.
§ 10 O Ministro de Estado da Agricultura designará comissão, de que
participará um representante do Serviço do Patrimônio da União, para

proceder ao inventário e a avaliação
dos bens referidos neste artigo.
§

2° O Poder Executivo poderá au-

torizar o aumento do capital da Empresa e a participação de outras pessoas do Poder Público, da Adminis-

tração Direta ou Indireta, mantidos
51 % (cinqüenta e um por cento) na
propriedade da União.

Art. 4° Constituirão

recursos da

Empresa:
I - a
contribuição do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária
- INCRA para pesquisas
agropecuárias, fixada pelo Ministro
de Estado da Agricultura até o limite
de 5% tcínco por cento) da receita
orçamentária anual da autarquia;
II .- os dividendos que couberem
à União no Banco Nacional de Credito Cooperativo S.A., na Companhia Brasileira de Alimentação ....
(COBAL) e Companhia Brasileira de
Armanezamento lCIBRAZEM), até o
limite de 10% (dez por cento) do respectivo lucro líquido anual apurado;

III - os recursos provenientes de
convênios ou contratos de presta.ção de serviços;
IV - as dotações consignadas no
orçamento geral da União;
V -

os créditos abertos em seu

favor;

X - quaisquer outras receitas operacionais.
Parágrafo único. A contribuição e
os dividendos a que se refere este
artigo serão creditados diretamente à
EMBRAPA em parcelas mensais,
iguais e sucessivas, a partir do exereício de 1973, de seu inicio e da data
do pagamento de dividendos, respectivamente.
Art. 5° A Empresa reger-se-á por
esta lei, pelos Estatutos que serão.
aprovados por decreto e, subsidiariamente, pelas normas de direito aplicáveis.
Parágrafo único. Dos Estatutos de
que trata este artigo constarão, além
das finalidades, de capital e dos recursos, na forma do disposto nesta.
lei, a composição da administração e
do orgào de riscahzaçào da Empresa,
as respectivas atribuições e as competências de seus dirigentes.
Art.

6° A prestação de contas 'la

admínístraçâo da Empresa será submetida ao Ministro de Estado da
Agricultura que, com o seu pronunciamento e a documentação referida
no art. 42 do Decreto-lei n'' 199, de
25 de fevereiro de 1967, enviará ao
Tribunal de Contas da União dentro.
de 120 (cento e vinte) dias do encerramento do exercício da entidade
supervisionada.
Art. 7° O Poder Executivo expedirá os Estatutos da Empresa no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados .ía
publicação da presente lei,
Parágrafo único, O decreto que
aprovar os Estatutos referidos neste
artigo fixara a data da ínstalsçào ce
Empresa.

VI - os recursos de capital, Inclusive os resultantes da conversão
em espécie, de bens e direitos;

Art. 8° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação. tevoguuas
as disposições em contrário.

VII niais;

Brasília, 7 de dezembro de 1972;
151Q da Independência e 849 da.
República.

a renda de

bens patrimo-

VIII - os recursos de operações de
crédito, assim entendidos os provementes de empréstimos e financiamentos obtidos pela entidade;
IX feitas;

as

doações que lhe forem

EMILIO G.

MÊDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

João Paulo dos Reis velloso

ATOS DO :PODER
LEI Nº 5.852 -

DE

7
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Autoriza o Poder Executiuo a atms a Encargos Gerais da União - Recursos
.
sob Supervisão do Minísiéric da Fazenda o crédito especial de
Cr$ 2.605.000,00 (d'Jis milhões seiscentos e cinco mil cruzeiros), para
o fim que especifica,

O Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nac'onal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Execuravo autorizado a abrir a Encargos Gerais
da União - Recursos sou Supervisão do Ministério da Fazenda o credito
especial de Crs 2.605.000,OÚ (ôcrs milhões. seiscentos e cinco mil cruzeiros),
para atender despesas com amortdzação de titulas da dívida agtárra,
obedecida a seguinte classificação:
Cr$ 1,00
28.00 28.01 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.00 28.01 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério da

Recursos, sob Supervisão do Ministério da
F'aaenda
2801.0107.2005 ~ Encargos da Dtvlda Pública Fundada Interna
'I'ít ujos da Divida Agrária
4,3.0.0 - Transferências de Capital
4.3.1.0 - Amortização
4.3.1.1 - Amortização da Dívida Pública
01 - Fundada Interna
.
2.605.000
Art. 2.0 ;]s recursos necessartos à execução desta lei decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber;
Cr$ 1,00

Fazenda

2801.0107.2005 _ .. Encargos da Dívida Pública Fundada In-

terna -

Títulos da Divida Agrária

3.2.4.1 - Juros da Drvída Pública
01 - Fundada Interna ...........•..............
2.605.000
Art. 3." Esta lei entrará em vigor na data de sua publícaçãoç revoga-

das as disposições em contrário
Brastlía, 7 de dezembro de 1972; 151.° da Independência e 84.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v eüooo

---

LEI N.o 5.853. DF 7DE DEZEMBRO DE 1972
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Geral da União, em
Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do tâinieterio
da Fazenda. o crédito especial de Cr$ 6.640.000,00 (seis milhões, seiscentos e- quarenta mil cruzeiros), para fins que especíttca,

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Fica o Pode;- Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Geral
da União, em gncargns Gerais (;:1 União - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, o crédito especial no valor de Cr$ 6.640.000,00 (seis
milhões, seiscentos " quarenta mil cruzeiros), em favor da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao patrimônio Nacional, sendo Cr$ 3.360.000,00
(três -nílhôes, trezentos r_ sessenta. mil cruzeiros) destinados à implantação
de uma Central de Rádio. peta TV e Rádio Nacional de Brasília, e
crs 3.280.000,00 (três milhões, duzentos e oitenta mil cruzeiros). para o
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reequípamento e transferência de instalações da Rádio Nacional do Rio
de .raneíro, obedecida 3 seguinte oiassírtcação:
Cr$ 1,00

28.00 28.0 1. -

ENCARGOS G""AIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério da

Fazenda
2801.0705.1007 -

Superintendência

das

Empresas

radas ao Patrtmónío Nacional

Incorpo-

4.0.0.0 - Despesas de capital
4.1.0 ~J -- Investimentos
4. 1. 2. O - serviços em steeime de Programação Especial

6.640.000

Art. 2." Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão da
anulação de Igual importância de dotação a que se refere o item I do
art. 6.° da Lei n.v 5,'754, de 3 de dezembro de 1971 que aprovou o Orçamento
vigente, e consignada ao subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União, 28.02
- Recursos sob Supervisão do Mínlstérto do Planejamento e Coordenação
Geral, atividade 2802.1800.2003 - Reserva de Contingência.
Art. 3. 0 ES1!l lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as díspostçôes em contrárto .

Brasília. 7 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMíLIO G

MÉDICI

Antônio Delfim '\jetto
João Paulo dos Reis Ve,Uoso

LEI No' 5,854 ..,..... CF 7 DE DEZEMBRO DE 1972
Autoriza o Poder Executivo a obrn à Universidade Federal do Rio Grande
da Sul, o crédito especía, de Cr$ 900.000,00 para o fim que especifica,
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Universidade
Federal de Fie- Grande do 81,.,.1, c crédito especial de Cr$ 900.000,00 (novecentos mil cruseíroaj , como segue,
Cr$ 1,00
55.00 - MlNISTl!:RlO Dffi EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.30 - Universidade FE;!..~E:Tal do Rio Grande do Sul
5530.0906.1010 - Obras de Acaptação para o Centro de Processamento de Dados "
,........
900.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de
anulação de dotação orçamentária consignada no anexo III da Lei n." 5.754,
.de 3 de dezembro de 197L a saber:
Cr$ 1,00
55.0" - MINISTl!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entídades. Supervísíonadas

53. JU - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
5530.0906.1005 -- Construção do Restaurante Universitário..

900.000

Art 3.... Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspostçôea em contrário.
Brasilia, 7 de dezembro de 1972; 151.0 da Independência e 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delf'TII Netto
Jarbas G. Passarinho

João ronao-noe

R.e~s

venoso

Aros DO· PODER LEGISLATIVO

LEI N9 5.855 DE

DE 7
1972

DE DEZEMBRO

Dá nova redação ao artíço 10, da Lei
n 9 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
que fixa as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

·0 Presidente da República
Faço saber que o Congresso NacíoDal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19
O artigo lO, da Lei 11'
4.024. de 20 de dezembro de
1961.
passa a vigorar com a seguinte reda-

ção:

..Art. 10. Os Conselhos Esta~
duais de Educação
orgamzadoa
pelas leis estaduais, que se constituírem com membros nomeeoce
mpera autoridade competente.
cluíndo representantes dos díversos graus de ensino e do magtstérío oficial e particular. de notório saber e experiência, em matéria de educação, exercerão as
atribuições que esta lei lhes con-

sígna,

Parágrafo único.
As tunções
exercidas nos Conselhos referidos
neste artigo são consideradas de
relevante interesse, e os funcionanos públicos federais que as exercerem, na qualidade de Canse.
lheiros, terão abonadas as suas
faltas ao serviço durante o período
das reuniões dos respectivos Conselhos ."
Art. 2° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação,
revo..
gadas as dísposíçõea em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972:
151'=' da Independência e 849 da.
República.
EMÍLIO G. MI!:DICl
Jarbas G. Passarinho
LEI

N9 fi. 8e'6 DE

DE 7
1972

DE DEZEMBRO

Prorroga o prazo de que trata o artigO 69 , da Lei av 4.813, de 25 de
outubro de 1965, alterado pelo Decreto-lei nQ 447, de 3 de fevereiro de
1969, e pela Lei n Q 5.629, de 2 de
dezembro de 1970.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
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Art. 19. O artigo 6'=', da LeI nc ..
4.813, de 25 de outubro de 1965. passa
ti. vigorar com a seguinte redação:
"Art. 69. O Departamento de
Policia Federal até 15 de março
de 1974, e desde que não disponha
de pessoal qualificado em número
suficiente, poderá prover os cargas em comíssac. ainda que privativos de funcionários do órgão,
com pessoas estranhas a seus
quadros que satisfaçam aos requisitos exigidos para o respectivo
provimento ...
Art. 29. A presente lei entrará em
vigor na data de sua publicação, ~·e
cegadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfreâo BuzauZ

LEI N9 5.857 DE

DE

7

DE DEZEMBRO

1972

Al:era o artigo 407, do Decreto-lei n'l
1.004, de 21 de outubro de 1969 (CÕ~
digo penal), mOdificado pelas Leis
n 9s 5.573, de 19 de dezembro
de
1969, fi. 597, de 31 de julho de 1970,
e 5.749, de 19 de dezembro de 1971-

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O artigo 407, do Decreto-lei
nc 1.004, de 21 de outubro de 1969, ajterado pelas Leis nva 5.e·73. de 19 de
dezembro de 1969, 5.597, de 31 de JU~
lho de 1970, e 5.749, de 19 de deaembro de 1971, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 407. Este código entrará
em vigor no dia 19 de janeiro de
1974."
Art. 29. Esta lei entrará em -Ignr
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaià
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LEI N9 5.858 - DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1972

Da nova ~edaçâo ao artigo 69, do Deereto-lei na 67, de 21 de novembro
de 1966, que dispõe sobre os bens e
pessoal vinculado aos serviços
de
navegação e de reparos navais ex~lorados pelo Lloyd Brasileiro
Pa'rimónic Nacional e pela Companhia Nacional de Navegação Costeira -

Autarquia Federal. extingue

estas autarquias, autoriza a constituição da Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro e da Bmsrreea de

Reparos Na'/Juis "Costeira" S. A. e

dá outras providencial3.

o Presidente da República

FaÇO saber que o Congresso Nacíoaaí decreta e eu sanciono a vtegulnte
Lei:
Art. 19. O artigo 69, do Decreto-lei
n« 67, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 A CNLB terá eeoe na
cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, e por objeto a e:'(plcração do transporte Marítimo.
Parágrafo único. A CNLB, mediante aprovação da -Assembléia
de Acionistas, poderá participar
de empresas ou promover a organização de subsidiárias, no Pais ou
no Exterior, atendidas as normas
legais que regem a matéria."
Art. 29. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1972;
151<:1 da Independência e 84!! da.
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

LEI N9 5.859 -

DE 11 DE
DE 1972

DEZEl\1BRO

Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras providências.

o

Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Naetona! decreta e eu sanciono a seguinte
LeI;
Art. 19. Ao empregado doméstico,
assim considerado aquele que presta
serviços de natureza contínua e de

finalidade não lucrativa à pessoa ou
à família, no âmbito residencial des-

tas, aplica-se o disposto nesta lei.
Art. 29. Para admissão ao emprego deverá o empregado
domestico
apresen tar:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II - Atestado de boa conduta;
H'I - Atestado de saúde, a critério
do empregador.
Art. 39.
O empregado domestaco
terá direito a férias anuais remuneradas de 20 (vinte) dias úteis após
cada período de 12 (doze) meses de
trabalho, prestado à mesma pessoa ou
família.
Art. 49. Aos empregados oomesncos são assegurados os beneficios 6
serviços da Lei Orgânica da Previdência Social. na qualidade de segurados obrigatórios.
Art. 59. Os recursos para o custeio
do plano de prestações provirão das
contribuições abaixo. a serem recolhidas pelo empregador até o último dia
do mês seguinte àquele a que se t-eferirem e incidentes sobre o valor do
salário-mínimo da região:
r - 8 % (oito por cento) do empregador;
II - 8 % (oito por cento) do empregado doméstico.
Parágrafo único. A falta do recolhimento, na época própria. das contríbuícões previstas neste artigo sujeitará o responsável ao pagamento
do juro moratório de 1 % (um por ('PDtoi ao mês. além da multa vartàvel
de 10 % (dez por cento) a 50 % roinqüente por cento) do valor do débito.
Art. 69. Não serão devidas quaisquer das contribuições discriminadas
nos itens II a VII da Tabela constante do artigo 39 do Decreto ne ....
6{).466, de 14 de março de 1967.
Art. 79. Esta lei será resulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
vigorando 30 (trmta l días a.nós a publicação do seu regulamento.
Art. 89.
Revogam-se as díspoaíções em contrário.
Brasíüa, 11 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da.
Repúolíca ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlto Barata

103

ATOS DO PODER LEGISI.ATIVO
LEI N9 5.860
DE

DE 11 DE DEZEMBRO
1972

Autoriza a reversão do imóvel que
menciona, situado em Goiânia, Estado de Goiás, ã . Sociedade Goiana de pecuária e AgricUltura e dá
outras providências.

o

Presidente da República
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a .:::eguinte Lei:
Art. 19 Fica autorizada a reversão à Sociedade Goiana de Pecuária
e Agricultura, nos termos da doação
orígmarta que lhe fez o Estado de
Goiás, do imóvel denomínado v'Parque de Exposíçôes Pedro Ludovico".
constdtuído de terreno com a área de
86.695.25m2 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco metros quertrados e vinte e cinco decímetros
quadrados) e benfeitorias, situado a
norueste de Goiânia, Bairro Vila Nova, no Estado de Goiás, de acordo
com os elementos constantes no Ministério da Fazenda.
Faço saber que o

Art. 29 A Sociedade Goiana de
Pecuária e Agricultura fica obrigada
a indenizar à União .Federal pelas
benfeitorias realizadas, em 10 (dez)
prestações anuais e sucessivas, monetártamente corrigidas, segundo os
índices das Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, e com vencimento a partir do qual to ano após
a data da assinatura da escritura de
reversão.
Art. 3° A reversão se efetivará mediante termo, que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Panrímônío da União, constituindo-se
no mesmo ato hipoteca legal em favor da União.
Art. 4." Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasfüa, 11 de dezembro de 1972;
1519
da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto

LEI N9 5.861 DE

DE 12 DE DEZEMBRO
1972

Autoriza o desmembramento da Companhia Urbanizaaora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, meâiante alteração de seu objeto e constituição da Companhia Imobiliária.
de Brasília - TERRACAP, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" A Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil .
NOVACAP terá por objeto a execução
de obras e serviços de urbantzaçâo e
construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas.
Art. 2" O Governo do Distrito Federal é ,autorizado a constituir a CompanhtaTmobtltárla de Brasília .
TERRACAP para suceder a
.
NOVACAP, assumindo-lhe os direitos
e as obrigações. na execução das atividades imobiliárias de interesse do
Distrito Federal, objeto de utilização,
aquisição, administração, disposição,
incorporação, oneração ou alienação
de bens.
§ 1" O Capital inicial da TERRACAP
caberá 51% (cinqüenta e um por cento) ao Distrito Federal e 49% rcuatenta e nove por cento) à Untâo e
será representado pelo valor dos bens
que lhe forem incorporados por desmembramento do patrimônio da ....
NOVACAP, bem corno pelos recursos
transferidos à nova empresa.
§ 2" No tocante ao pessoal que lhe
for distribuído e cujos direitos são
resguardados. a TERRACAP substituirá a NOVACAP de pleno rürettc nas
respectivas relações de emprego.
§ 3" Permanecerão com a
.
NOVACAP os bens destinados à suas
instalações e serviços, mantida no capital remanescente a proporção de 51 %
(cinqüenta e um por cento 1 do Distrito Federal e 49% (quarenta e nove
por cento) da União.
§ 4" Competirá ao Governador
do
Distrito Federal:
a) designar a comissão que procederá ao inventário e avaliação dos bens
da NOV ACAP para os efeitos deste artigo. bem como o representante do
Distrito Federal que convocará a as-
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sembléia geral de constituição da ....
TERRACAP;
b) aprovar a distribuição do pessoal
da NOVACAP entre esta e a
.

TERRACAP.

Art. 39 São comuns à NOVACAP e
à TERRACAP as seguintes disposições:
1 - empresa pública do Distrito Fe-

deral com sede e foro em Brasíha. regida por esta lei e, subsídíarramente,
pela Iegíslação; das sociedades anôni-

mas;
U - aprovação dos estatutos pelo
Governador do Distrito Federal, com
a definição da estrutura, atríburçôes e
funcionamento dos órgãos da administração;
111 - admissão nos aumentos de capital da partacipação de outras pessoas
jundícas do Poder Público em geral,
da Admímstraçàc Direta ou Indireta,
mantidos 51% tcínqüenta e um por
cantor na propriedade do Distrito Federal, bem como restrição de anenacão de ações da empresa entre as entidades susceptíveis de admissão;
IV - regime da' Consolidação das

Leis do Trabalho e legislação complementar para o pessoal empregado,
V - remuneração dos serviços prestados de acordo com a orçamentaçãc
dos custos e provisões eatatutárras ;
VI - legitimidade para promover as
desapropriações autorizadas e incorporar os bens desapropriados ou destinados, pela União, Distrito Federal ou
Estado de Goiás, na área do art. 10 da
Lei na 2.874, de 19 de setembro de
1956;
VII - encargo de doar à União e ao
Distrito Federal os terrenos necessários a seus serviços na área referida
na aünea anterior
VIII isenção de impostos da
União e do DIstrito Federal no que
se refere aos bens próprios na posse
ou uso direto da empresa, à renda
e aos serviços vinculados essencialmente ao seu objeto, exigida a tributação no caso de os bens serem objeto de atíenaçào, cessão, ou promessa, bem como de posse ou uso por
terceiros a qualquer titulo;
IX -- autorização para contrair empréstimos internos ou externos na forma legal;

x - notificação direta do órgão
competente da União com a antecedência legal e Instruída dos elementos
necessários, para a deliberação dos assuntos de competência privativa dos
acionistas;
XI - capacidade para aceitar doações, inclusive com encargos, receber
transferências de recursos públicos ou
geri-los;
XII - supervisão da atividade e das
contas da empresa pela autoridade
competente do Distrito Federal que,
com o seu pronunciamento e o certificado de auditoria, enviará a prestação
anual da administração da entidade ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal dentro de 180 (cento e oitenta)
dias do encerramento do respectivo
exercício.
Art. 4'? Os bens na área do Distrito
Federal incorporados mediante desapropriação ao patrimônio da ... , ....
NOVACAP ou da TERRACAP são, para a realização de seus fins, alienáveis
e livres de qualquer direito ou preferência legal em favor dos desapropriados.
Parágrafo único. Os imóveis alienados pela NOVACAP ou TERRACAP na
área do Distrito Federal são rístcamente indivisíveis.
Art. 50 O Governo do Distrito Federal é autorizado a abrir créditos especiais para atender as despesas com
o cumprimento desta lei, à conta de
anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias, na forma legal.
Art. 61' Até o registro do ato constitutivo da TERRACAP na Junta Co.
mercial do Distrito Federal, a
NOVACAP continuará no exercício de
todas as atribuições que caberão à
nova empresa.
Art. 70 As obrigações ao portador ou
títulos especiais emitidos pela
.
NOVACAP, conforme autorização da
Lei na 2.874, de 19 de setembro de
1956, são de responsabilidade:
I - da NOVACAP, o pagamento dos
juros e o resgate;
II ~ da TERRACAP, o acolhimento
com 10% (dez por cento) de ágio para
amortização ou quitação do preço de
lotes urbanos no Distrito Federal.
Art. 8Q São revogados os arts. 2Q a
27 29 a 32, da Lei na 2.874, de 19 de
setembro de 1956, bem como o artigo

ATOS DO PODER

21, da Lei nv 4.545. de 10 de dezembro
de 1964, e demais disposições em contrário.
Art. 9" Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
1519 da Independência e 849 da
República.
EMÍLIO G.

DE

DE 12
1972
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§ 3.°
As atividades executivas da
INFRAERO bem como de suas subsidiárias, serão objeto. sempre que
possível, de realização indireta. mediante contrato, desde que exista. na
área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada.
Art. 3.° Para a realização de sua
finalidade compete, ainda, à

INFRAERO:

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

LEI N." 5.862 -

LEGISr..il.TIVO

DE DEZEMBRO

Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública denominada Empresa Brasilezra de InfraEstrutura Aeroportuária ......•
INFRAERO, e dá outras providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.° Fica o Poder Executivo
autorizado a constituir uma empresa
pública, na forma definida no inciso
II do artigo 5.°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-lei número \;JOO,
de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Infra -Estrutura Aeroportuária - INFRAERO,
vinculada ao Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. A INFRAERO
terá sede e foro na Capital Federal
e o prazo de sua duração será indeterminado.
Art. 2.° A INFRAERO terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for atribuída pelo Ministério da Aeronáutica.
§ 1.0 A INFRAERO exercerá suas
atrtbutcões diretamente ou através de
subsidiárias.
§ 2.° O Ministério da Aeronáutica
estabelecerá um programa de transferência, por etapas, dos aeroportos,
instalações, áreas e serviços correlatos ou afins. que passarão à esfera
de competência da INFRAERO ou de
suas subsidiárias.

I - superintender técnica. operacional e administrativamente as unidades da infra-estrutura aeroportuária;
II - criar agências, escritórios ou
dependência em todo o território nacional;
!lI - gerir a participação acionária do Governo Federal nas suas empresas subsidiárias;
IV - promover a captação de recursos em fontes internas e externas,
a serem aplicados na administração.
operação
manutenção. expansão e
aprimoramento da infra-estrutura aercport.uárta ;

v - preparar orçamentos-programa de suas atividades e analisar os
apresentados por suas subsidiárias,
compatibilizando-os com o seu, considerados os encargos de administração, manutenção e novos investimentos, e encaminhá-los ao Mínlstério da Aeronáutica. para justificar a
utilização de recursos do Fundo Aeroviário;
VI - representar o Governo FederaJ nos atos. contratos e convênios
existentes e celebrar outros, julgados
convenientes pelo Ministério da Aeronáutica. com os Estados da Federação, Territórios Federais. Municípios
e entidades públicas e privadas, para
08 fins previstos no artigo anterior;
VII - Promover a constituição de
subsidiárias para gerir unidades de infra-estrutura aeroportuária cuja complexidade exigir administração descentralizada;
VIII - executar ou promover a
contratação de estudos, planos, projetos, obras e serviços relativos às
suas atividades;
IX - executar ou promover a contratação de estudos, planos, projetos,
obras e serviços de interesse do Ministério da Aeronáutica, condizentes
Com seus objetivos, para os quais forem destinados recursos especiais;

lV6
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celebrar contratos e convênios

com órgãos da Administração Direta
e Indireta do Ministério da Aeronáu-

tica, para prestação de serviços técnicos especializados;
Xl - promover a formação. treinamento e aperfeiçoamento de pessoal especializado, necessário às suas
atividades;
XIJ - promover e coordenar junto
aos órgãos competentes as medidas
necessárias para instalação e permanência dos serviços de segurança, polícia. alfândega e saúde nos aeroportos internacionais, supervisionando-as
e controlando-as para que sejam fielmente executadas;
XIII - promover a execução de
outras atívídades relacionadas com a
sua finalidade.

Art. 4.° Para a participação da
União no capital da INFRAERO;
I ~ Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o patrimônio
da INFRAERO:
a) a totalidade das ações e créditos que a União tenha ou venha a
ter em empresas correlatas ou afins
com a infra-estrutura aeroportuária;
b) outros bens necessários e úteis
ao seu funcionamento.
II - O Poder Executivo providenciará a abertura de crédito especial
de até Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros).
Art. 5.° O Presidente da República designará, por indicação do Ministro da Aeronáutica, o representante
da União nos atos constttutdvos da
empresa.
§ 1.0 Os atos constitutivos serão
precedidos das seguintes providências,
a cargo de comissão especialmente
designada pelo Ministro da Aeronautica:
I - arrolamento dos bens, direitos
e ações de que trata o artigo anterior;
II - avaliação dos bens, direitos 9
ações arrolados;
III - elaboração do projeto de Estatutos:
IV - Plano de absorção gradativa
de encargos;

v - proposta de todas as demais
medidas necessárias ao funcionamento da empresa.
§ 2.°
Os atas constitutivos compreenderão:
1 aprovação das avaliações dos
bens, direitos e ações arrolados;
II - aprovação do Plano de absorção gradativa de encargos;
III - aprovação dos Estatutos.
§ 3,° A constituição da INFRAERO,
bem como posteriores modificações,
serão aprovadas por atos do Ministro
da Aeronáutica.
Art. 6" Os recursos da INFRAERO
serão constituídos de:
I - tarifas aeroportuárias arrecadadas nos aeroportos por ela diretamente administrados, com exceção
daquelas relativas ao uso das comunicações e dos auxílios à navegação
aérea em rota;
Il - verbas orçamentárias e recursos do Fundo Aeroviário a ela desrdnados pelo Ministério da Aeronáutica;
In - créditos especiais que lhe forem destinados;
IV - rendimentos decorrentes de
sua participação em outras empresas;
V - produto de operações de crédito, juros e venda de bens patrimoniais ou de materiais tneervtvets:
VI - recursos recebidos como retribuição pela prestação de assistência técnica, especializada ou administrativa;
VII - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 7.0
pessoal dos Quadros da
Empresa será admitido por concurso
ou prova de habilitação em regime
empregatício subordinado à legislação
trabalhista e às normas consignadas
no Regulamento do Pessoal da Empresa.
§ 1.0 Para a execução de tarefas
de natureza técnica ou especializada,
a INFRAERO poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, observados
os preceitos da legislação civil ou da
trabalhista.
§ 2.° Ao servidor público que, para
ingressar na Empresa por concurso

°
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ou prova de
habillteção. tenha-se
exonerado de cargo público efetivo,
será garantido o respectivo tempo de
servíço para efeito de prestação do
-sístema geral de previdência social.
Art. 8.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a constituir empresas subsidiárias da lNFRAERO,
para a realização de seus objetivos.
Parágrafo único. A ARSA
Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade
Anônima, autorizada a ser constituída pela Lei n." 5.580, de 25 de maio
de 1970, passará à condição de subsidiária da INFRAERO.
Art. 9." A lNFRAERO poderá pro-mover desapropriação nos termos da
legislação em vigor sendo-lhe facultado transferir o domínio e a posse
dos bens desapropriados às suas subsidiárias, desde que mantida a destinação prevista no ato de declaração
de utilidade pública.
Art. 10. A União intervirá obrigatoriamente, em todas as causas em
-que for parte a INFRAERO, inclusive
nos lit-ígios trabalhístas ,
Art. 11. Esta lei entrará em vigor
-na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151." da Independência e 84.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
J, A raripe M acêdo
João Paulo dos Reis Velloso

tituída pela Lei n." 4.748, de 11 âe
agosto- de 1965, por ter ele contraído
em serviço doença insidiosa de que
resultou ~ seu falecimento.
Parágraf I úníco . A pensão de que
trata este artigo é irreversivel e se
extingue com o faleciment-o da beneficiária.
Art, 2.° As despesas decorrentes
da aplicação da presente lei correm
à c-onta da dotação orçamentária de
Encargos G~J a.is da União ~ Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, oestínada ao pagamento
de pensionistas da União.
Art. 3.° ~sta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação. revogadas as dtsposíçõea em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151" da
Independência e 84" ca
República
EMÍLIO G.

LEI N" 5.864
DE

5.863

12
1972
DE

DE

DE DEZEMBRO

Concede pensão especial a Maria da
penha da silva.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1." E" concedida pensão especial, Do valor do maior saláriomínimo vigente no País, a Maria 'jq,
Penha da Silva. genttora de Orlando
.da Silva, ex-aluno da Escola TécnicaProflsaíonal "Almirante Perraa". do
Centro de Armamento da Marinha,
henerícláría da pensão especial tns-

DE 12
1972

DE DEZEMB30

Dá nova redação ao artigo 4.° da Lei
n." 5.768, de 20 de dezembro de
1971, que altera a legislação sobre
distribuição gratuita de prêmios,
mediante sorteio, vale-brinde ou
concurso, a título de propaganda,
estabelece normas de proteção li
poupança popular e dá outras providências.

o
:LEI N,o

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Presidente da República

Faça saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 O artigo 4.° da Lei n.s 5.768,
de 20 de dezembro -de 1971. passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art, 4.° Nenhuma pessoa física ou
jurtdíca poderá distribuir ou prometer distribuir
prêmios medlant.e
sorteios, vale-brinde, concursos ou
operações
assemelhadas, fora dos
casos e condições previstos nesta lei,
exceto quan íc tais operações tiverem
origem em scrtelos organizados por
instituições declaradas de utilidade
pública em virtude de lei e que se
dediquem excruslvamente a ativídade.s
filantrópicas, com o fim de obter
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torlzaçâo do Ministério da Fazenda e
por motivo de força maior.
2.° Semnre que for comprovado
o desvirtuamento da aplicação -íos
recursos oriundos dos sorteios excepcionalmente autorizados neste artigo,
bem como o descumprimento das
normas baixarias para sua execução,
será cassada a declaração de utilidade pública da infratora, sem prejuízo das penalidades do art. 13 desta
lei.
§ 3.° Será também considerada desvirtuamento da aplicação dos
recursos obttdos pela forma excepcional
prevista neste artigo a Interveníêncie,
de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que d... qualquer forma venham,
a participar dos resultados da promoção. "

recursos adicionais necessários à
manutenção ou custeio de obra social a qUA se dedicam.
§ 1.0 Compete ao Ministério da
Fazenda promover a regulamentação,
a fiscalização e controle, das autorizações dadar em caráter excepcional
nos termos deste artigo, que ücaruo
basicamente sujeitas às segulntea

â

exigências .
a) comprovação de que a requerente satisfaz as condições especificadas nesta lei, no que couber, tnclusive quanto à perfeita regularidade de su: situação como pessoa ju-

rídica de direito civil;
b) índícaçâo precisa da destinação
dos recursos a obter através da mencionada aurcnzação:

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor
na data de SL1a publicação, revogadas.
as disposições em contrario.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 84° da.
República.

c) prova ãe que a propriedade dos

bens a sortear se tenha originado de
doação de terceiros, devidamente formalizada;
d) realização de um único sorteio
por ano, exclusivamente com base
nos resultados das extrações da Loterra Federal. somente admitida uma
única transferência de data, por au-

LEI N" 5.865 -

DE

EMÍLIO G.

MÉDIcr

Antônio Delfim Netto

12
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Estima. a. Receita e Fixa. a Despesa do Distrito Federal parao Exercício Financeiro de 1973.

o Presidente da República,
Faço saber que u Senado Federal, nos termos do Parágrafo 19, doart. 17, da Constituição da República Federativa do Brasil, decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. F O Orçamento do Distrito Federal para o Exercício Financeiro>
de 1973, composto, ns, forma do Art. 62, da Constituição, pelas receitas
e despesas do 'I'esouro, dos órgãos da Administração Indireta e das Fundações, estima a Receita em Cr$ 841.614.566,00 (oitocentos e quarenta ,~;
um milhões. seiscentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2" A Receita do Distrito Federal será realizada de acordo com.
o seguinte desdobramento:
3.

Cr$ 1.00

RECEIT.\ DO TESOURO
3.1 -

3.2 -

Receitas Correntes
Receita Tributária
,..
ReCEIta Patrimonial.............
Receita Industrial
Transferências Correntes........
Receitas Diversas
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Imóveis

.

.
Móveis

589.030.30a·

212.540.000
1.321.000
236.000
363.393.000
11.540.300

e
101.000

117.139.80(1,
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Transferências de Capital
Outras Receitas de capital

.
.

117.037.800
1.000

TOTAL
:2.

706.170.100

RECEITA DOS óRGAOS DA ADMINISTRACAO
INDIRETA E DAS FUNDAÇÕES
-

(Exclusive Transferências do Tesouro)
2.1 - Receitas Correntes
2.2 - Receitas de Capital

.
.

TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA

70.042.316
65.402.150
135.444.466

.

841. 614.566

Art. 3<;0 A Receita do Distrito Federal será realizada:
pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos e outras
Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a legislação em
vigor, relacionada no An-exo I da pr-esente Lei; e
:Ir - pelos órgãos da Administração Indireta € Fundações, na forma prevista em seus respectivos Estatutos e/ou Regimentos.
Art. 4'" A despesa do Distrito Federal dividir-se-á em:
I - Despesa do Tesouro; e
:[1 - Despesa dos órgãos da Administração Indireta das Fundações,
excluídas as transferências do Tesouro.
Art. 5Q A Despesa do Tesouro, a que se refere o item r, do Artdge
anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no
Anexo II da presente Lei, obedecidos os seguintes desdobramentos:
I -

1.

DESPESA POR PROGRAMA

Administração
Agropecuária
Asslsténcia .e Previdência
Defesa e Segurança
Educação
Energia
Habitação e Planejamento Urbano
Saúde e Saneamento
Transporte

Cr$ 1,00

.
.
.
.
.
.
.
.
.

TOTAL

153.615.200
27.334.000
13.981. 000
97.560.000
167.989.400
13.900.000

74.835.00a
125.814.500
31.141.000
706.1'70.100

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
Poder Executivo

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 e Cultura
.
Secretaria de Finanças
.
Secretaria do Governo
.
Região Administrativa 1 - Brasília
~ ..
Região Administrativa II - Gama
.
Região Administrativa III - 'I'aguatínga
.

7.057.000
8.034.000
2.656.000
6.695.000
28.858.000
27.334.000
163.205.400
67.720.00G
29.318.20Q
1.647.000
3.088.000
3.939.000
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Região Administrativa IV - Brazilândia
Região Administrativa V - Sobradinho
Região Administrativa VI - Planaltina
Secretaria de Saúde

.
.
.
.

Secretaria de Serviços Públicos

.

Administração da Estação Rodoviária de Brasília
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Secretaria de Serviços Sociais
Secretaria de Viação e Obras

.
.
.
.

1. 681. 0002.699.000
2.109.000·
96.911.500
32.772.000'
37.873.000
26.915.000.
17.993.000
1.236.000
14.236.000'
12.381.000
117.219.000·

.

698.476.100,

.

7.694.000706.170.100-

Secr-etaria de Segurança Pública
Polícia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

.
.
.

SUBTOTAL
órgão Auxiliar do Poder Legislativo

Tribunal de Contas do Distrito Federal
TOTAL

.

Art. 6? A Despesa dos órgãos da Administração Indireta e das
Fundações, a que se refere o item lI, do Art. 4" desta Lei, será realizada
de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta a sua>
composição por Programa e respectivos órgãos incumbidos de sua realização:

1.

Cr$ 1,00

DESPESA POR PROGRAMA

Agropecuária
Assistência e Previdência
Educação
Habitação e Planejamento Urbano
Saúde e Saneamento
Transporte

.
.
.
.
.
.

12.966
14.500
100.000
13.150.000
121. 267.000
900.000·

.

135.444.466

TOTAL
2.

DESPESA POR ÓRGÃO

(Excluídas as Transferências do Tesouro)
Companhia de Agua e Esgotes de Brasília - CAESB
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP

81.267.000'
.

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal DER-DF
.
Fundação Cultural do Distrito Federal
.
Fundação Hospitalar do Distrito Federal
.
Fundação do Bervfço Social do Distrito Federal
.
Fundação Zoobotâníca do Distrito Federal
.
TOTAL

.

18.150.000
900.000
100.000
40. 000. 000'
14.500
12.965
135.444.466

Art. 7" 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 Tributária Orçada, podendo para
o respectivo financiamento:
I - utilizar o excesso de arrecadação apurada de acordo com o§ 3", doArt. 48, da Lei ns 4.320, de 17 de março de 1964; e

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

lU

II -

anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias, na forma prevista no item lII, do ,§ 19, da Lei ne 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 89 Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a:
I - tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo
comportamento da Receita;
II - realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, obedecido
o limite previsto na Constituição; e
III - Firmar Convênios com a União para administração e cobrança dos.
tributos previstos na presente Lei.
Art. 99 O Governador do Distrito Federal, mediante Decreto:
I - indicará órgãos centrais para movimentação das deduções atribuídas
às diversas Unidas Orçamentárias, segundo dispõe o Art. 65, da Lei
nv 4.320, de 17 de março de 1964; e
II - aprovará até 31 de dezembro do ano em curso, quadros de detalhamento dos projetos e Atividades integrantes da presente Lei.
Art. 10. Os Orçamentos dos órgãos da Administração Indireta e das.
Fundações, aprovados de conformidade com a legislação vigente, deverão
discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas, e, da mesma,
forma do Orçamento do Distrito Federal, alcear as despesas por programas, subprogramas, projetos e atividades.
Parágrafo único. Os quadros de detalhamento de despesas a que se
refere o Art. 99 , item lI, desta Lei e os orçamentos dos órgãos de Admí-.
nlstração Indireta e das Fundações serão publicados no "Distrito Federal".
até 31 de dezembro do ano em curso.
Art. 11. A programação das despesas de capital, financiada com recursos do Tesouro, discriminada no Anexo IV desta Lei, atualiza e reclaesífíca a constante da Lei nv 5.738, de 24 de novembro de 1971, que aprovou
o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o
trtênío 1972/1974.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 84'.' da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos integrantes desta lei estão publicados em Suplemento ao
D.O. de 14-12-72.

LEI

N9 5.866 -

DE

12 DE DEZEMBRO DE 1972

Proclama Patrono do Correio Aéreo Nacional o Marechal-da-Ar
Eduardo Gomes

o

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

LeI;

àrt. 19 lt proclamado Patrono do Correio Aéreo Nacional o Marechaldo-Ar Eduardo Gomes
Art , 29 Estalei errtrare em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dtsposíçôes em contrário.
Beasflla 12 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da;
República.
EMILIO G. MÉDICI

J. Araripe Macedo
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LEI N9 5.867 -

DE

12 DE DEZEMBRO DE 1972

Retifica, sem ônus, a Lei n 9 5.754, de 3 de dezembro de 1971, que "Estima
a Receita e lixa a Despesa da União para O exercício financeiro de

1972".

o Presâdente da República

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

Art. 19 Fica retificada, sem ônus, a Lei nv 5.754, de 3 de dezembro
de 1971, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1972, no seguinte:
MINISn:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.12 - Conselho Nacional do Serviço Social
15.12.03.04.2.036-- Assistência Técnica e Financeira a Enti-

dades Educacionais e de Assistência Social, conforme Adendo "B"

Onde se lê:
Mauá
Prefeitura de Mauá, para Assistência Social
.
Leia-se:
Uauá
Prefeitura de Uauá para Assistência Social
.
Onde se lê:
Carlnhanha
Conferência vtcennna de Casa Nova
.
Leia-se:
Casa Nova
Conferência Vicentina de Casa Nova
.
Onde se lê:
Salvador
Abrigo Nossa Sennora das Graças - Fundação Maria Nilza
Leia-se:
Itaberaba
Abrigo Nossa Senhora das Graças - Fundação Maria Nilza
Ceará

15.000

15.000

6.000

6.000

1.000

1.000

Caníndé

Onde se lê:
Sociedade Beneficente Hospitalar de Caníndê
.
Leia-se:
Sociedade Beneficente Hospitalar de Canlndé
.
Sociedade Hospitalar São Francisco de Caníndé
.
Onde se lê:
Fortaleza
Centro Social Santo Antônio
.
Leia-se:
Jardim
Centro Social Santo Antônio
.
Sobral
Onde se lê;
sociedade Bobralense dos Carregadores
.
Leia-se:
Sociedade Sobralense dos Carregadores e Transportadores de
Bagagens e Volume
.

65.000
40.000
25.OGO

3.000

3.000
2.000

2.000
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Fortaleza
Onde se lê:
centro Espirita cearense Fortaleza, para o Hospital Santo
Antônio de Pádua
:
.
Leia-se:
União Espírita Cearense Fortaleza
.
Jaguaribe
Onde se lê:
Associação Hospital Maternidade São Vicente de Paulo
Leia-se:
Maternidade São Vicente de Paula ........•................•
Juazeiro do Norte
onde se lê:
Sociedade de Amparo aDS Mendigos
.
Leia-se:
Sociedade de Auxilio aos Mendigos
.

8.000
8.000
15.000
15.000

8.000
3.1lOO

Distrito Federal

Onde se lê:
Instituto Santa 'I'erazlnha - Surdos-Mudos
.
Leia-se:
Instituto Nossa Senhora do Brasil, mantido pelo Instituto
Santa Teresinha, de São Paulo - Sao Paulo
.
Onde se lê:
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (Escola Doméstica) ...
Leia-se:
Colégio Maria Auxiliadora (Escola Doméstica)
.
Onde se lê:
Obras Sociais, São João Bosco. a cargo da Inspetoria São
João Bosco ....•....•••.........••••.••.••...•...••••• _.•.
Leia-se:
Ação Social Saíeslana
.
Onde se lê:
Dentro Espirita Vovó Canga (auara)
.
Leia-se:
Lar Social Vovó "Oonga (Guará)
.
Onde se lê:
Escola Normal Nossa Senhora de Fátima do Núcleo
Bandeirante
.
Leia-se:
Escola paroquial Nossa Senhora de Fátima do Núcleo
Bandeirante .......................................•...•.
Onde se lê:
Lar Educacional Nossa Senhora Mont Serrat
.
Leia-se:
Lar e Educandário Nossa Senhora Mont serrat
.
EspiTito Santo
Vitória
onde se lê:
Inspetoria São João Bosco, para suas atividades em Vitória
Leia-se:
Inspetoria São João Bosco, para o colégio Saleslanc Nossa
senhora de Vitória "
.

15.500
15.500

32.000
32.000
2.000
2.000
3.500
3.500

4.000
4.000

6.000
6.000

Goiás

Onde se lê:
Ipameri
Escola Presidente Kennedy
Leia-se:
Campo Alegre de Goiás
Escola presidente Kennedy

.

1.000

",.

1.000
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Onde se lê:

São Luiz de Montes Belos
Irmãs Passíonistas - Sociedade Civil Santa Gema
Leia-se:
.
Anicuns

.

1.000

Irrnâs Passionístas - Sociedade Civil Santa Gema
.
Onde se lê:
Tocarstínópolís
Ginásio Santa JORna D'Are (pequenas Irmãs Missionárias da
Caridade)
.

1.000

Leia-se:

4.000

'I'ocarstínópolís

Obras Profissionais

das

pequenas

Irmãs Missionárias

de

.

4.000

.

4á.ooa

Inspetoria São João Bosco, para obras Sociais salesianas de
Rocha Miranda .....................•....................

45 000

Caridade para Ginásio Santa Joana D' Are
GuanafJara

Onde se lê:

Inspetoria üâo João Bosco
Leia-se:

Mato Grosso
Campo Grande
Onde se lê:

Sociedade Brasileira de Cancerologia
Leia-se:
Associação Campo Grandense de Combate ao Cancer

.

3000

.

3.000

Mznas Gerais

Espera Feliz
Onde se lê'
Grupo da Fraternidade Irmã Meímeí ...•....................
Leia-se:
Lar do Menor de Espera Feliz
.
Juiz de Fora
Onde se lê:
Associação Beneficente N. S. Mãe dos Fobres ....•.....•.
Associação N. S. Mãe dos Pobres
.
Leia-se:
Associação Beneficente N. s. Mãe dos Pobres
.
ltambacuri
Onde se lê:
Assoclaçã . Protetora à Mate-nirraôe e à Infância - Itambacuri
Leia-se:
.
Associação Protetora da Infância de Itambacuri
Conselheiro Lafaiete
Onde se lê:
Dispensário São Vicente de Paulo
.
Leia-se:
Conselho Particular Vicentino (SOCiedade de São Vicente de
Paulo) ....................•..............................
Onde se lê:
Hospital São Camila
.
Leia-se:
Sociedade Beneficente São Camllo ..................•.......
Córrego Danta
Onde se lê:

Cantina Escolar
Leia-se:
Grupo Escolar Professor Francisco Rocha

5.000
5.000
8.000
1.000
9.000

c.ooo
6.000
2.000
2.000
4.000
4.000

.

1.000

.

1.000
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Papagaios
Onde se lê:
Conferência de Bâo Sebastião de Papagaios - Santa Casa de
Misericórdia ..............................•..............
Leia-se:
Conferência de São Sebastião de Papagaios
.
Passa Quatro
Onde se te:
Sociedade SlO Vicente de Paulo (Conferencia Nossa Senhora
da Glória) ..................................•............
Leia-se:
Conferência de São Sebastião
.
Piedade dos Gerais
Onde se té:
Cantina Escolar Miguel COrdeiro
.
Leia-se:
Escolas Reunida.':' "Padre Pedro Thyssem"
.
Rio Novo
Onde se lê:
Corporaç ao Musical Gustavo Ríbetro-Goíarsá
.
Leia-se:
União Musical "Gustavo Ribeiro" - U .M.G.R. de Goíaná
Tiros
Onde se lê:
Sociedade São Vicente de Paulo
.
Leia-se:
Conselho Particular Vicentino da Paróquia de Tiros
.

2.000

2.001l>
2.00ll
1.00ll'
1.000
1.000
1.00OJ

r.ooo
1.000

Paraíba

João Pessoa
Onde se U':
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Leia-se:
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano

2.000
2.000'

Paraná

Palotdna
Onde se lê;
Instituto Aancoie e vooacíonaí de Palctina
Leia-se:
Internato êgrrcola e Vocacional de Pa.lotína

10.000'

Pernambuco

Amaraji
Onde se lê:
Maternidade de Amaraji .........•.........•........•........
Leia-se:
Associação êmarajíense de Proteçâo à Maternidade e à
Infância
.
Garanhuns
Onde se lê:
Loja Maçônica de Garanhuns, para a Biblíoteca Manoel Arão
Leia-se:
Bíbltoteca Manoel Arão ......•.......•........•.•............
Escada
Onde se lê:
Escola Paroquial Monsen:hor Pedrosa
.
Leia-se;
Serviço de Assistência Social de Escada
.
Palmares
Onde se lê:
Sociedade União Morbuárla dos Palmares
.
Leia-se:
Sociedade Mortuárla Mista dos Palmares
.

2.000'
2.000
5.000
5.000
12.000
12.000
5.000
5.000
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Rio de Janeiro

Nova Friburgo
Onde se lê:

Obras Sociais do Instituto Santa Dorotêía
Leía-se:

;

11.000

' .

'

Obras Sociais do Instituto Santa Dorctéia

.

5.000
6.000

Rio Grande do Sul
Caxias do Sul
Onde se lê:
Faculdade de Caxias do Sul (Bolsa de Estudos)

.

1.500

Associação Universidade de Caxias do Sul para Faculdade de
Direito (Bolôa de Estudos) .. ,
.

1.500

Obras Sociais da Instituiçâo Santa Dorotéia

.

Leia-se:
Porto Alegre
Onde se lê:

Sociedade Educadora e Beneficente do Sul Mantenedore do
Ginásio Moderno Bantana-Píraí
.
Leia-se:

1.000

Caxias do Sul

Sociedade Educadora e Beneficente do Sul, Mantenedora do
Ginásio Moderno Santana-Pírad

1.000

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

Santa catarina
Witmarsun
Onde se lê:
Hospital e Maternidade Witmarsun .
Hospital Padre Afonso de Witmarsun, mantido pela Congregaçâ-o das Irmãs Franciscanas de São José .
Leia-se:
Hospital Madre Afonsa, mantido pela COngregação das Irmãs
Franelscanas de São .r'lS3
Onde se lê:
Taió
Ordem Auxiliadora de Senhora Evangélica de Timbó
Leia-se:
Timbó
(J)-rdem Auxiliadora de Senhora Evangélica de Timbó
São Bento do Sul
Onde se lê:
Escola União catartnense de Educação (Jaraguá do Sul) para
Escola Básica São Bento
:
.
Leia-se:
Ginásio S3.0 Bento, mantido pela União Catarinense de
Educação de Jaraguá do Sul
.
. Turvo
Onde se lê:
<Jrdena dos servos de Daaria
.
Leia-se:
Ordem dos Servos de. Maria, Província do Brasil, para o Colégio
Servos de Maria
.
o o ••

o ••• o •

o o •

00

o o o •

o •• o

o •

0'0

o o •••• o •• o •• o

2.000

o. o • • • • • · , o o o

1.500

o o o o ••••••••••• ,

••

3.500

3.500
3.500

1.500
1.500
2.000
2.000

sao paulo

Mauá
Onde se lê:
4s~ciação das Damas de Caridade Imaculada Conceição
Leia-se:
:Ed-Uca.hdário Imaculado COração de Maria, Dona Maria
Queiroz Pedroao
,
Santa Bárbara d'Oeste
Onde se lê:
.ecrvícos de Obras Sociais Pró-Sanatório Infantil de Paralisia
cerebral Irrecuperável o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o ••

6.000

o •• ' •••••••

6_000

3.000
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Leia-se:
Serviços de Obras Sociais s.O.S ..........•..................
São Carlos
Onde se lê:
Obra Social Madre Alice Maria
.
Leia-se:
Obra Social Madre Alice Maria, mantida pela Congregação
.
das Religiosas do Santissimo Sacramento
São Paulo
Onde se lê:
centro Social Leão XXIII
.
Leia-se:
Centro Social Leão XIII .............•.......................
Onde se lê:
Instituto Beneficente Nosso Lar
.
Leia-se:
Instituição Beneficente Nosso Lar
.
Sorocaba
Onde se lê:
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Tomaz de
Aquíno (para bolsas de estudo)
.
Leia-se:
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Borocaba (para
bolsas de estudo) .............•..........................
Jundiai
Onde se lê:
Sociedade Educadora e Beneficente das Irmãs Missionárias
de São Carlos Borromeu
.
Leia-se:
Instituto São Carlos, mantido pela Sociedade Educadora e
Beneficente
.
20.00 20.13 20.13.0304.2022 -

3.000

1.000
1.000
2.000
2.00Q

4.000
4.000

1.500
1.500

2.000
2.000
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Departamento de Administração
Assistência Social ao Menor a cargo de
Instituíções Privadas conforme Adendo "C"
ADENDO "O"
Goiás

Luziânia
Onde se lê:
Institu~,Cultural e Social Evangélico Lar das Crianças" André
LUIS

•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

Leia-se:
Instituto Cultural e Social Evangélico

.

5.000

5.000

Rio de Janeiro

São Gonçalo
Onde se lê:
Lar Samaritano (Abrigo de Velhos Pobres)
.
Leia-se:
Lar Samaritano •.............................................
Página 606
Onde se lê:
Rio de Janeiro
Sáo Tomé
Leia-se:
Rio Grande do Norte
São Tomé

5.000

5.000
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MINISTJ>RIO DA SAúDE
Secretaria Geral
Programas Especiais de Assistência Médico
Hospitalar, corzlorme Adendo "D"
ADENDO "D"
Paraíba

Onde se lê:
Teixeira
Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Teixeira
Leia-se:
Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Velhice
de Teixeira

5.000

.

5.000

.

95.200

Hospital Beneficente Jacomtm veronese
.
Leia-se:
Hospital Beneficente Mãe de Deus •..........................

3.000

Pernambuco

Inclua-se:
Total do Estado fie Pernambuco
Rio Grande do Sul

Porto Alegre
Onde -se lê:

3.000

28.00 ~. ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do

,2B.U2.0304.2001 -

Planejamento e Coordenação Geral
Subvenções a, Entidades Assistenciais conforme Adendo "F'"
ADENDO "F"
Ceará

'I'ianguá
Onde se lê:
Diocese de Santana de TiangUá
Leia-se:
Patronato São Francisco das Chagas
Maranguape
Onde se lê:
Dispensário dos Pobres de Maranguape
Leia-se:
Instituto dos Pobres de Maranguape

.

1.000

.

1.000

.

2.000

.

2.000

Distrito, Federal

Onde se lê:
Ihstituto Nossa senhora Auxlliadora Xgscola Doméstica)
Leia-se:
Colégio Maria Auxiliadora (Escola Doméstica)
.
Onde se lê:
Sociedade de Gastroenterología de Brasília, para realização do
XXIII Congresso Brasileiro de Gastroenteroíogta
.
Leia-se:
< ••••••
Soõledade de Gastroentérologta de Brasilia
Onde se lê:
Centro Espirita Vovó Conga (Guará)
.
Leia-se:
Lar Social Vovô Congá (Guaráj .......•...........•...•.....
Onde se lê:
Escola Normal NOssa Senhora de Fátima do Núcleo
Bandeirante ...
o o •••• o ••••••••• o o o •••••••• o o

0- • • • • • • • • • •

o.

4.000
4.000
23.000
23.000
3.000
3.000
3.500

ATOS
Leia-se:
Escola Paroauial Nossa
Bandeirante
Onde se lê:
Instrtuto São Rafael
Leia-se:
Lar São Rafael

DO

;E'ODERLEGIsLA'IIVO

Senhora de

Fátama

do Núcleo
.

3.500

.

1.000

.

1.000

Vitória
Onde se lê:
Inspetoria São João Bosco, no Espirito santo, sendo
Cr$ 4.000,00 para suas atividades em "vltóría ,
.
Leia-se:
Inspetoria São João Bosco. sendo Cr$ 4.000,00 para o Instituto
Balesíano Anchieta de Jaciguá, e crs 4,000,00 para o
Colégio aaíêstano Nossa Senhora da Vitória em Vitória

8.000

Espirito Santo

8.000

Minas Gerais

Bom Jesus do Galho
Onde se lê:
Conferência de Bom Jesus do Galho
.
Leia-se:
Conferência Nossa Senhora do Rosário da Sociedade de São
Vicen te de Paulo
,
.
Belo Horizonte
Onde se lê:
Conselho Particular de São Geraldo
.
Leia-se:
Conselho Particular de São Geraldo da Sociedade de São
Vicente de Paula .,
,
.
Onde se lê:
Bernardo Monteiro
Instituiçâo Nossa senhora de Nazaré
.
Leia-se:
Contagem
Instituto Nossa Senhora de Nazaré de Bernardo Monteiro
Bom Jesus do Amparo
Onde se lê:
.
Sociedade de São Vicente de Paulo .,
Leia-se;
Conferência de São Vicente de Paulo
, .. ,
.
Braúnas
Onde se lê:
Ginásio de Braúnas, C,N .E.C
,
,'
Leia-se:
Ginásio "Presidente Kennedy" da Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade
,
,.
Divlnópolís

Onde se Iê:
Vila vtcentma. filiada do Conselho central Diocesano de
Dtvínópolís
,,
.
Leia-se:
Vila Vicentina, filiada ao Conselho Particular da Sociedade de
São Vicente de Paulo ..............•. , .. " ............•....
Guanhâes
Onde se lê:
Caixa Escolar do Grupo Escolar' José Coelho da Rocha de
Comentínho .............................................•

Leia-se:
Caixa Escolar do Grupo Escolar José Coelho da Rocha, de
Correntdnho ....................•..........................

1.000
1.000
1.000

1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000

3.000
3.000

1.000
1.000
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Onde se lê:
Itaú de Minas
Obras Sociais Gurtlândía São Domingos SáVÍo

.

Leia-se:
Pratápclís

2.000

Obras Sociais Gurtlândía de São Domingos Sávío de Itaú de
Minas

: .........•..............................
Januária

2.000

Onde se lê:

Centro de Treinamento de Jovem: Lideres Rurais "Escola Caio
Martins" ...........•.....................................
Leia-se:
Escola Caio Martins para o centro de Tremamento de Jovens
.

5.000

conselheiro Particular

1.000

.

1.000

Lideres Rurais

Lagoa Santa
Onde se lê:

SOciedade de São Vicente de Paulo -

5.000

Leia-se :

COnselho Particular de Lagoa Santa
Nova Lima

Onde se lê:
Caixa Escolar das Escolas Reunidas do Bairro dos Crístâos

Leia-se:
Escolas Reunidas do Bairro dos Cristais
.
Papagaios
Onde se lê:
Caixa Escolar Diogo de Castro
.
Leia-se:
Grupo Escolar Diogo de Castro
.
Porto Firme
Onde se lê:
Obras Sociais da Paróquia de Nossa senhora da Conceição ...
Leia-se:
Obras Socíaís da Paróquia de Porto Firme
.
Onde se lê:
Sociedade de São Vicente de Paulo
.
Leia-se:
Conferência de São Vicente de Paulo
.
Resplendor
Onde se lê:
Colégio mantido pela Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos
.
Leia-se:
Ginásio e Colégio Comercial da Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade
.
São FranCISCO
Onde se lê:
centro de treinamento de Jovens Lideres Rurais "Caio
Martins"
.
Leia-se:
Escola "Calo Martins" tiara os Centros de Treinamento de
Jovens Lideres Rurais
.
São Joáo Nepomucenc
Onde se lê:
Sociedade de São Vicente de Paulo
.
Leia-se:
COnselho Central de São João Nepomuceno da Sociedade de
São Vicente de Paulo
.
Pagina 701
Inclua-se:
Total do Estado
.

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
2.000
2.000

5.000
5.000

3.000

3.000
2.000
2.000
1.469.300
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Página 705
Inclua-se:
Paraíba
Paraná

'romasína
Onde se lê:
Bducandàrlo N. S. das Dores

5.000

Leíu-se ;

Associação Educacional N. S. das Dores

.

5.000

pernambuco

Belo Jardim
Onde se lê:
Sociedade Musical Cultural Filarmônica São sebastião
.
Leia-se:
Sociedade Cultural Musical São Sebastião ..................•
Tupi
Onde se tê:
Ginásio Municipal Napoleão Teixeira Lima mantido pela Prefeitura Municipal de Tupi
.
Leia-se:
.Iupí
Gínáslo Municipal Napoleão Teixeira' Lima mantido pela Prefeitura Municipal de Jupi .....•............•..........•..
Caruaru
Onde se lê:
Externato Misto Nossa Senhora das Graças
.
Leia-se:
Externato José Rodrigues de Jesus
.

2.000
2.000

3.000

3.000
8.000
8.000

Rl.o Grande do Sul

oacapava do Sul
Onde se lê:
~iaçâo de Interesse Social
.
Leia-se:
Associação Caçapavana de Interesses Sociais
.
Nova Bassano
Onde se lê:
Gínásio Vocacional João XXIII .....................•...•....
Leia-se:
Ginásio Vocacional João XXIII, mantido pela Pia Sociedade
dos Padres Carlistas de Guaporé .....•...........••..••.
Passo Fundo
Onde se lê:
Diretório Acadêmico João Berthier
.
Leia-se:
centro Acadêmico João Berthier
.
Porto Alegre
Onde se lê:
Escola Silveira Martins ...............................•......
Leia-se:
Escola Silveira Martins, mantida pela Assoclaçãc EdUcacional
Silveira Martins ......................•.•..•..........•..
Onde se lê:
Hospital Beneücente Mãe de Deue •••......••••.......•...•
Sociedade Educadora e Beneficente do Sul" para o Hospital
Beneficente Mâe de Deus. Rua José de Alencar, 286
.
Leia-se:
Hospital Beneficente Mãe de Deus
.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.000
2.000
20.000
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Berafína Corrêa

Onde se Iê:
Ginásio Nossa Senhora do Rosário

,.

1.000

Leia-se:
Ginásio Nossa Senhora do Rosário mantido pela Sociedade

Escolar Nossa Sershora do Rosário
Rzo

.

1.00lJ

.

2.000

de raneno

Niterói
Onde se lê:
Inspetoria São João Bosco

,

Leia-se:
Inspetoria São João Bosco, para o Colégio Salesiano Santa
Rosa de Niterói

,

.

2.000

Santa Catarina

wttmarsun
Onde se lê:
Hospital e Maternidade Padre Afonso da Congregação das

Irmãs Franciscanas de S. José
Leia-se :

.

1000

Hospital Madre Afonsa, mantido pela Congregação das Irmãs

Franciscanas de São José

.

1.OlJO

.

2.00lJ

.

2.000

São Faulo

Onde se lê:
centro Cultural Jackson de Figueiredo
Leia-se:
Grêmio Cultural Jackson de Figueiredo

Sergipe

Página 766
Inclua-se:
Sergipe
Art. 2Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
'
Prasilla 12 de dezembro de 1972; 1519 da Independência e 849 da

Repúb.íca .

EMíLIO G. MÊDICI

Alfredo Buzatd
Jose Flávio Pecara
Jarbas G. Passarinho
Joao Paulo dos Rezs Velloso

LEI N° 5.868 - DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1972
Cria o sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providencias.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1°. E' instituído o Sistema
Nacional de Cadastro Rural, que
compreem-erá:
I - Cadastro de Imóveis Rurais;

Ir - Cadastro de Proprietários e
Detentores de Imóveis Rurais;
IIr - Cadastro de Arrendatários
e Parceíroa Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.
Parágrafo único. As revisões gerais de _~.cVjastro de imóveis rurais a
que se refere o § 4°, do artigo 46, da
Lei nv 4.504, de 30 de novembro de
1964, serão realizadas em todo o
Pais nos prazos fixados por ato do
Poder Executivo, com efeito ue recadastramento, e com finalidade de
possibilitar i:t racionalização e o aprl-
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moramento do sistema de tributação
da terra.
Art. 2°, Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro, nos prazos e para os fins a que Se refere
o artigo at.terror, todos OS propnerários, titulares do dominio útil ou
possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser
destinadc.s a exploraçã-o agrícola, }:R.cuárta, extrativa vegetal ou agroindustrial, como definido no item I
da artigo 4- do Estatuto da Terra.
§ 1°. O não cumprimento do dtsPOSto neste artigo sujeitará o contribuinte ao lançamento ex ottício
dos tributos e contribuições devidas,
aplicando-se as alíquotas máximas
para, seu cálculo. além de multas e
demais' corninaçôea legais.
§ 2°. Não incidirão multa e correção monetária sobre as débitos relativos a imóveis rurais cadastrados
ou não, até 25 (vinte e cinco I módulos, des Ie que ° pagamento co
principal se efetue no prazo de 180
(cento e ottentaj dias, a partir da
vigência desta lei.
Art. 3°. O Instituto Nacional ue
Colonização, e Reforma Agrária
INCRA, fornecera o Certificado de
Cadastro de Imóveis Rurais e o de
Arrendatários e Parcetroa Rurais, na
forma prevista nesta lei.
Parágrafo único, Os documentos
expedidos pelo INCRA, para fins cadastrais, não fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos.
Art. 4°. Pelo certificado de Cadastro que resultar de alteração requerida peio contribuinte, etnissac
de segundas vias do certificado, certidã-o de aocumentos cadastrais. ou
quaisquer outros relativos à situacao
fiscal do conbrfbuinte. o lNCRA cobrará uma remuneração pelo regf-ne
de preços públicos segundo tabela
anual aprovada pelo Mírustro da
Agricultura.
Art. 5°, São isentas do Imposte
sobre a Propriedade Territorial Rural:
I - as áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em formação;
II - as áreas reflorestadas cor»
essências nativas.
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parágrafo umco. O INCRA, ouvi':"
do o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, am
Instrução Especial aprovada pelo
Ministro da Agricultura, baixará as
normas disciplinadoras da aplicação
do disposto neste artigo.

art. 6° Para fim de incidência
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rnra. a que se refere o artigo 29 da Lei n'' 5,172, de 25 ,.e
outubro de 1966, considera-se imóvel
rural aquele que se destinar à exploração agrrcola, pecuária, extracva vegetal ou agro-industrial e que,
independentemente de sua localização, tiver área superior a 1 (um)
hectare.
Parâgrzf-, único. Os imóveis que
não se enquadrem no disposto neste
artigo, Independentemente de sua 10callzaçâo, estão sujeitos ao rmposto
sobre a. Propriedade Predial e Territorial Urbana, a que se refere o
artigo 32, da Lei nv 5.172, de 25 de
outubro ce J,966.
Art. 7°. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não mcldírâ sobre as glebas rurais de área
não excedente a 25 (vinte e clnco
hectares, quando as cultive, só, ou
com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel I § 6° do
artigo 21 da Constituição Federal)'.
§ ~ 0. Para gozar da imunidade
prevista neste artigo,' o proprietário,
ao receber.) certtneauo de Cadastro, declarará, perante o INCRA, qu.,
preenche ce requisitos indispensáveis
sua concessão.
§ 2°. Verificada a qualquer tempo
a falsidade ria declaração, o propnetárfo ficará sujeito às cominações do
§ JO do J.rtig c 2° desta lei.
à

Art. 8°. Para f:ns de transmissão,
a qualquer título, na forma do arttzo
65, da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou di··
vídldo em área de tamanho tnrenor
à do módulc calculada para o tmóvelou da fração mínima de parcelamento r'xada no § 1° deste artigo, prevalecendo a de menor área.
§ i-. A fração mínima de parcelamento será.
a) o módulo correspondente à exploração hortagranjeíra das respecü-
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vas zonas típicas, para os Municiplos
das capíta"- dos Estados;
b) o módulo
correspondente às
culturas permanentes para os demais Municípios situados nas zonas
típicas A, B e C;
c) o módulo correspondente à necuárla tút~'a os demais Municípios
situados na zona típica D.
§ 2°. Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura,
o INCRA pocerà estender a outros
Municípios, no todo ou em pa4~te.
cujas condições demográficas e ~.ó
cio-econômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados.
§ 3". São considerados nulos e de
nenhum efeíto quaisquer atos que m-

frinjam o disposto no presente artigo, não podendo os Cartórios de Notas lavrar pScrlturas dessas áreas nem
serem tais atos transcritos nos Cartórios de Registro de Imóveis, sob
pena de responsabilidade de seus
respectivos titulares.
§ 4°. O disposto neste artigo não
se aplica aos casos em que a alienação da area se destine comprovadamente J. sua anexação ao prédio
rústico, conrrontante, desde que o
imóvel do qual se desmembre permaneça com área igualou superior a rraç ã o mínima do parcelamento.
§ 5° O disposto neste artigo aplíca-se também às transações celebradas até esta data e ainda não registradas em Cartório, desd; que se
enquadrem r-as condições e requisitos ora estabelecidos.

Art. 9°. O valor mínimo do impos53 refere o artigo 50, e §§
1° a 4° da Lei n« 4.504, de 30 de
novembro ce 1964, será de 1130 (um
trinta avos) do maior salárlo-mímIIlo vigente no Pais em 1° dI" janeiro
do exercício fiscal correspondente.
Art. 10. Os coeficientes de progressividade e tegreesívidade de que
tratam w parágrafos do artig-o 50,
da Lei n'' 4.504, de 30 de novembro
de 1964, não serão aplicados às áreas
do imóvel que, comprovadamente, sejam utilizados em exploração mineral, ou que rorem destinados a programas e projetos de colonização particular, tesde que satisfeitas as exigências e requisitos regulamentares.
Art. 11. O Poder Executivo, no
praZo de O (trinta) dias, regulamentará a aplicação desta lei.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dlspostções em contrário, em
especial (Js §§ 1° e 2°, do artigo 5°, e
os artigos 1°, 11, 14 e 15, e seus parágrafos, do Decreto-lei ns 57, de
18 de novembro de 1966, o § 4" do
artigo 5°, do Decreto-lei n- 1.146, oe
31 de dezembro de 1970, e o artigo
39, da Lei n- 4.771, de 15 d", setembro de 19f>5.
Brasília, 12 de dezembro de 1972;
151° da Independência e 841' da
República.

to a que

EMÍL'!O G,

MÉDICI

Alfredo Buzaid
L. F. Cirne Lima

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 publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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I DECRETO-LEI NQ 1.206 -

DECRETO-LEI
DE

3

DE

FEVEREIRO DE 1972

o Ministério dos Transportes a prestar assistência técnica em
assuntos roaootaríoe. aquaviários e
ferroviários, a países amigos e a
construir prédios destinados à ins-

Autoriza

talação de serviços públicos de fronteira, nos terminais respectivos e dá

outras providências.

Retificação
Na publicação feita no Diário Ofi-

cial de 4 de fevereiro
art. 59,

Onde se lê:
... procederá
Leia-se:
.., procedera

de

1972, no
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